Instituto Superior de Educação Pró-Saber
Curso de Atualização: Maria da Penha vai à Creche: Prevenção e
Enfrentamento da Violência contra a Mulher
Coordenadora: Heloisa Protasio
Professora: Cecília Teixeira Soares

Ementa: A construção cutural do masculino e do feminino. Brincadeira tem gênero?
Desigualdades e violências. Violência doméstica e familiar contra mulheres e a consequências
para as crianças. A legislação que protege as mulheres em casos de discriminação e violência.
Escutar, acolher e encaminhar. Notificação X denúncia. Tecendo a rede: encontro com
representantes dos serviços especializados. Elaboração de atividades inovadoras com as
crianças e a comunidade escolar.

Objetivos: O objetivo geral do curso é instrumentalizar trabalhadoras da Educação Infantil
para atuação no enfrentamento da violência contra mulheres, por meio do desenvolvimento de
atividades com crianças, suas famílias e a comunidade escolar nos temas gênero, desigualdades,
violências.
Metodologia: Leituras, exibição de vídeos, debates, estudo de casos, encontro com
representantes dos serviços especializados, trabalhos em grupo. O produto do curso será a
elaboração conjunta de atividades a serem implementadas nas creches para a desnaturalização
dos estereótipos e discriminações de gênero e a divulgação da Rede de Enfrentamento da
Violência contra a Mulher..
Público: Ex-alunas e ex-alunos do curso Normal Superior do Pró-Saber. Cada inscrição dá
direito a convidar e inscrever uma colega ou um colega da creche onde trabalha.
Inscrição a ser preenchida on-line em Ficha de Inscrição
Dias da semana: Terça-feira| Horário: 19h às 21:30h | Presencial, com os cuidados
necessários de acordo com o protocolo sanitário da instituição.
Duração: 08 encontros | De 06 de setembro a 25 de outubro de 2022 | Total 20 horas. O
certificado de participação pressupõe frequência mínima de 75% das atividades e apresentação
do trabalho final.
Sobre a professora:
Cecilia Teixeira Soares é mestra (2006) e doutora (2018) em Psicologia pela UFRJ. Foi
presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher CEDIM RJ, 2007 a 2012 e gestora
estadual das políticas para as mulheres. Como especialista no tema Gênero e Violências,

coordenou cursos de qualificação para profissionais das áreas de Segurança, Saúde e Assistência
Social para o atendimento a mulheres em situação de violência no Rio de Janeiro e em diversos
estados brasileiros. Desde 2017 integra o corpo docente do curso de Especialização Políticas
Públicas de Enfrentamento da Violência contra a Mulher, da PUC-Rio.
Profissionais de serviços especializados participarão do curso para apresentação da Rede de
Enfrentamento da Violência contra a Mulher e discussão de casos.
O curso é gratuito.
Orientações para inscrição:
● Inscrição a ser preenchida on-line em Ficha de Inscrição
Observações:
● As inscrições serão realizadas até o dia 31de agosto.
● A realização do curso está sujeita à quantidade mínima de alunas/os.
● Vagas limitadas.
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