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CURSO:  Infâncias, Crianças, Educação Infantil: reflexões em torno da BNCC 

Objetivo Geral: Este curso tem como objetivo pensar sobre a BNCC e outros 
documentos norteadores, no cotidiano da Educação Infantil. 

 Objetivos Específicos: 

• Compreender história e contexto da construção da Educação Infantil como 
primeira etapa da Educação Básica; 

• Compreender concepções de crianças, infâncias e seus direitos; 

• Compreender a BNCC dentro de um contexto histórico, político e social; 

• Planejar atividades a partir da escuta e observação das manifestações das 
crianças – diálogo com os Campos de Experiências; 

• Refletir sobre os direitos de aprendizagens da BNCC. 
 
Coordenação: Claudia Sabino e Heloisa Protásio 

Professora: Anna Rosa Amâncio - Professora, Pedagoga, Especialista em Educação 
Infantil e Mestre em Educação  

Ementa:  Contexto histórico, político, social da construção da ideia de Educação Infantil 
como Primeira Etapa da Educação Básica. Definições da DCNEI. Princípios éticos, 
estéticos e políticos da DCNEI. Caminhos até a BNCC. As crianças, suas infâncias e o 
direito a uma experiência educativa de alegria e respeito. Os direitos de aprendizagem 
da BNCC/EI. Campo de Experiências. Campos de Experiências e os projetos.  

Carga horária total: 15 horas  

Dias: Quartas feiras – 6 encontros, de 1 de abril a 13 de maio de 2020. 

Horário: 8h30 às 11h 

Valor do curso: R$ 300,00 (trezentos reais) – parcela única.  

Informações&Inscrições 
Pró-Saber – Largo dos leões 70 – tel: (21) 2266.7440 / 2537.6778 

www.prosaber.org.br 

Pagamento em dinheiro, débito ou cartão de crédito, deverão ser realizados no Pró-

Saber. 

 
Orientações para Inscrições on-line 

Somente para pagamento através de depósito bancário. 

Link: https://portal.sponteeducacional.net.br/RematriculaWeb.aspx?cid=69896 

ATENÇÃO: em função da 

suspensão das aulas (13 

a 30/03), informaremos 

NOVA DATA DE 

REALIZAÇÃO DO CURSO 

em breve.  

https://portal.sponteeducacional.net.br/RematriculaWeb.aspx?cid=69896


 
 

CENTRO DE ESTUDOS PSICOPEDAGÓGICOS 

 
 

    

 

Observações:  

1. A PRÉ-INSCRIÇÃO somente será finalizada quando for visualizado o número 

do contrato na tela. Ele aparece após a tela MATRÍCULA e clicando 

em EFETUAR MATRÍCULA.  

2. Sua inscrição no curso somente será confirmada mediante o envio do 

comprovante de depósito para o email prosaber@prosaber.org.br, no prazo 

de 24h.  

3. Banco Itaú  - Agência 0389 - c/c 06231-6 - Centro de Estudos Psico 

Pedagógicos Pró-Saber - CNPJ: 68.586.957/0001-03 

 
Observação: A realização do curso está sujeita à quantidade mínima de alunos. 

 
Vagas limitadas! 

 
 

 


