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CURSO: Organização do tempo e do espaço na Educação Infantil 

 
O curso será realizado através do aplicativo Zoom 

 
Objetivo Geral: Este curso tem como objetivo trabalhar com profissionais de educação 
e áreas afins sobre a importância de se pensar e planejar a organização do espaço e do 
tempo na Educação Infantil. 
 
Objetivos Específicos:  

 Compreender as singularidades de cada espaço educacional, o papel do 
profissional de Educação e o perfil da turma em que se está atuando;  

 Compreender e valorizar a importância do brincar livre na Educação Infantil;  

 Ampliar a visão sobre a organização e a relação com o tempo na Educação 
Infantil;  

 Valorizar a organização de espaços dentro da rotina da Educação Infantil. 
 
Coordenação: Clara Araujo e Heloisa Protasio 
 
Professoras: 

 Isis Flora - Pedagoga, Psicomotricista e Mestre em Educação Infantil. 

 Regina Martins Saldanha - Pedagoga, especialista em neurociência e em 
educação inclusiva.  

 
Ementa:  Reflexão sobre a forma que estamos pensando e planejando o tempo e o 
espaço na Educação Infantil. Estudo sobre a utilização do brincar livre visando a 
possibilidade de as crianças experimentarem e criarem conceitos através das próprias 
relações com os objetos e colegas de turma. Construção do espaço e do tempo na 
Educação Infantil com olhar específico para as particularidades de cada grupo turma. 
 
Período:  10 de agosto a 05 de outubro de 2020 – 8 encontros 
Carga horária total: 16 horas  
Dia: Segundas-feiras  
Horário: 19h às 21h 
 
Valor do curso: R$ 300,00 (trezentos reais) – parcela única.  
 

Informações&Inscrições 
Pró-Saber – Tel: (21) 2266.7440  

www.prosaber.org.br 

Pagamento à vista (depósito bancário identificado)  



 
 

          CENTRO DE ESTUDOS PSICOPEDAGÓGICOS 
   
 
 
 

Orientações para Inscrições on-line 

Somente para pagamento através de depósito bancário. 

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

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 e-mail 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! 
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