SIEEESP - REGIONAL BAURU
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo
Praça Rodrigues de Abreu, 1-34 – Centro – Bauru / SP.
Fone: (14) 3227-8503 bauru@sieeesp.com.br

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E A EDUCAÇÃO INFANTIL.
QUAIS AS MUDANÇAS?
14 de ABRIL de 2018, das 8h às 17h – C.H. 8 horas.
Local: Praça Rodrigues de Abreu, 1-34 – Centro – Bauru / SP.
Taxa: As escolas em dia com o Sieeesp são isentas de pagamento. Para demais interessados o
custo será de R$ 130,00 por inscrição.
As inscrições deverão ser feitas com Cássia até 02 dias anteriores ao curso, pelo telefone
(14)3227-8503 ou e-mail bauru@sieeesp.com.br das 8h às 16h.
OBS: Haverá tolerância de no máximo 10 minutos para eventuais atrasos. O NÃO
COMPARECIMENTO gera SUSPENSÃO DE 60 DIAS. Não será efetuada a entrega de certificado a
quem não permanecer até o final do curso.
DIVANI ALBUQUERQUE NUNES: Pedagoga, pós-graduada pela USP no curso "Violência
Domésticas contra Crianças e Adolescentes", participou do curso de aperfeiçoamento pela USP
"Psicanálise Infância e Educação". Consultora Técnica na elaboração, monitoramento e avaliação
de programas de capacitação em diversas prefeituras. Proferiu inúmeras palestras, cursos e
oficinas direcionada a Educação Infantil e Ensino Fundamental, ministrou Programa de
Alfabetização e Letramento no SIEEESP, coordena GAP (Grupo de Apoio Pedagógico direcionado
aos alunos com dificuldades de aprendizagens em Taboão da Serra,) é Co-autora do livro "A
criança de seis anos”, consultora pedagógica do MEC no Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa.
SÍNTESE: Esta oficina tem como objetivo atualizar os profissionais da educação sobre a Base
Nacional Comum Curricular oferecendo uma base prática para este trabalho.
- O que muda com a Base Nacional Comum Curricular para Educação Infantil.
- Eixos estruturantes das práticas pedagógicas: direitos de aprendizagens e desenvolvimento.
- Objetivos de aprendizagens e o desenvolvimento.
- Área de conhecimento ou campos de experiências?
- Quais são os campos de experiências?
- Oficina prática:
- Corpo, gestos e movimento. (Ed. Física)
- Traços, sons, cores e formas. (Matemática)
- Oralidade e escrita. (Linguagem oral e escrita)
- Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. (Matemática)
MATERIAL: Caderno de anotação e caneta.
PÚBLICO ALVO: Professores de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Coordenadores
Pedagógicos, Diretores, Formadores de professores, alunos de pedagogia.

