OÃÇACUDE AD SIANOISSIFORP ARAP ENIL-NO OSRUC

ONDE E COMO
ESTÃO AS
CRIANÇAS DA
EDUCAÇÃO
INFANTIL?

SETNARTSELAP

A travessia do mundo que se
descortina: Família e Escola
como marinheiros mais
experientes

Anderson
Novello

Jane
Haddad

Regina
Shudo

CLIQUE AQUI E
INSCREVA-SE

R$ 159,00
INSCRIÇÃO

ENCONTROS ON-LINE E AO VIVO
Fale conosco
www.amanaeducacional.com.br
amanaeducacional@gmail.com
(41) 9 9161 5070/9 9201 5070

ENCONTROS
14, 15, 16, 21, 22 e
23 de junho/21
Aulas das 19h às 21h

CARGA HORÁRIA

6 encontros com
duração de 2 horas
cada. Sendo 12 horas
aulas + 8 horas de
materiais
complementares para
aprofundamento do
estudo.

FERRAMENTAS
TECNOLÓGICAS
As aulas serão
transmitidas
em ambiente virtual
na plataforma de
cursos on-line da
Amaná Educacional.
O participante deverá
dispor de aparelho
eletrônico com
acesso à internet.

INSCRIÇÕES
amanaeducacional.com.br
clique aqui

INVESTIMENTO
R$ 159,00
Pagamento através
de PIX, cartões de
crédito e débito.
Diretamente no site,
no momento da
aquisição do curso.
Acesso às aulas
somente após a
efetivação do
pagamento.

CERTIFICAÇÃO
Certificado de 20
horas.
O acesso ao
certificado é imediato
ao encerramento do
curso, diretamente no
ambiente de
aprendizado virtual.

ONDE E COMO ESTÃO AS
CRIANÇAS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL?
APRESENTAÇÃO
Nesses tempos ainda tão sombrios e obscuros, sabemos o quanto
as crianças podem estar sofrendo pela falta da frequência nas
escolas, e, o quanto tem sido difícil para os familiares apoiarem o
desenvolvimento das crianças. O importante nesse momento de
pandemia, é reconhecermos que aquele mundo estruturado,
previsível foi abalado e teremos que falar, refletir e escutar o
“novo” mundo que vem se desenhando e como isso, tem afetado
diretamente a Educação Infantil.
Nesse curso, teremos 12h para dialogar, estudar, e construir rotas
alternativas nesse longo percurso. Escola e Famílias serão os
vínculos duradouros em um mundo que se redesenha rapidamente.
Afinal, o que mais importa nesse momento?
Sabemos que a infância de 0 a 6 anos é um período crucial para o
desenvolvimento humano, além da constituição do sujeito. Para
que as perdas não sejam maiores que os ganhos, é preciso
estabelecer muitas pontes com as famílias, para garantirmos os
direitos fundamentais de cada criança.
Nesse curso, teremos 12h para dialogar, estudar, e construir rotas
alternativas nesse longo percurso. Escola e Famílias serão os
vínculos duradouros em um mundo que se redesenha rapidamente.
Afinal, o que mais importa nesse momento?

OBJETO DE ESTUDO

1. Como o cérebro social e emocional se desenvolve na infância.
2. Os relacionamentos afetuosos X O estresse tóxico.
3. O desenvolvimento das Funções Executivas Superiores.
4. Como estabelecer conexão com a família em tempos tão
difíceis?
5. O uso excessivo da tela X O brincar e a interação.
6. Como as famílias e educadores podem lidar com o medo e a
raiva nesse momento?
7. O desafio da Escolha: Escutar nos ajuda a Perder.
8. Diante do não saber: Medicalizar, pode ser uma falsa saída.
9. Parentalidade: O fio da filiação.
10. Leitura literária na infância e a criação de vínculos afetivos.
11.Educação no modo ZOOM, olhar um ampliado sobre a infância.
12. Como lidar com o luto na infância.

PALESTRANTES
ANDERSON NOVELLO: Mestre em Literatura, Especialista em
Arte, Palestrante, Escritor.
JANE HADDAD: Mestre em Educação, Psicopedagoga, Terapeuta,
Escritora, Palestrante.
REGINA SHUDO: Pedagoga, Especialista em Educação, Gestora
Empresarial, Consultora Pedagógica, Autora de livros infantis,
Palestrante.

CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE

Fale conosco
www.amanaeducacional.com.br
amanaeducacional@gmail.com
(41) 9 9161 5070/9 9201 5070

