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PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 2016 

CURSO – Dimensões Pedagógicas com crianças de 0 a 3 anos 

Justificativa: A Diretoria de Educação Infantil propõe intensificar debates e formações junto aos 

profissionais da rede que respondam ao cumprimento das funções sócio-educativas da educação 

infantil como primeira etapa da educação básica. Esse curso básico denominado de dimensões 

pedagógicas com crianças de 0 a 3 anos dará atenção às especificidades educativas com bebês e 

crianças bem pequenas na educação Infantil. Tem como objetivo trazer indicativos para a ação 

docente envolvendo as relações com as crianças numa perspectiva dialógica. Neste curso a 

teorização deverá subsidiar a análise crítica sobre a prática pedagógica envolvendo as relações, o 

cuidado e a linguagem.  

Objetivos: reconhecer as especificidades da educação de bebês e crianças bem pequenas, 

identificando suas implicações para organização da vida diária no contexto da Educação Infantil. 

Público alvo: profissionais da educação infantil que atuam com crianças de 0 a 3 anos. 

Metodologia: Esta formação propõe 4 encontros presenciais quinzenais e mais 8 horas de formação 

a distância,  com carga horária de 24 horas. 

Cronograma: 

Dimensões Pedagógicas com crianças de 0 a 3 anos 

TURMA A (quarta) TURMA B (quinta)  

06 de julho 07 de julho 04 horas presencial 

13 de julho 14 de julho 04 horas a distância 

03 de agosto 04 de agosto 04 horas presencial 

10 de agosto 11 de agosto 04 horas a distância 

17 de agosto 18 de agosto 04 horas presencial 

31 de agosto 01 de setembro 04 horas presencial 

 

Local: Os encontros presenciais serão realizados no Centro de Educação Continuada – CEC, Rua 

Ferreira Lima, 82 – Centro 

Horário:  Vespertino - 13:30h às 17 h 

Inscrição: no site:  www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/   no banner Formação Permanente 


