SIEEESP - REGIONAL ABC
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo
Rua Coronel Fernando Prestes, 39 – Santo André - SP

ENTENDENDO A CRIANÇA DE 0 A 3 ANOS CONTRIBUIÇÕES DE
EMMI PIKLER

Dia: 27 de fevereiro de 2018, das 17h30 às 21h30 – C.H. 4 horas – Terça-feira.
LOCAL: Rua Coronel Fernando Prestes, 39 – 1º Andar – Sala 11 – Santo André - SP
TAXA: As escolas em dia com o Sieeesp são isentas de pagamento. Demais inscrições:
R$ 150,00. As inscrições deverão ser feitas com Lorraine ou Yvone pelos telefones (11)
4437-1008 ou 4996-1838 ou ainda pelos e-mails abcregional@sieeesp.com.br ou
yvone@aespabc.com.br das 8h às 17h.
ATENÇÃO: A escola inscrita que não comunicar com antecedência de dois dias a sua
ausência ficará impedida de participar das próximas capacitações durante trinta dias.
GABRIELA MANZANO GERALDINI ANTONANGELI: Consultora Lúdico Pedagógica,
pós-graduada em Educação Lúdica pelo ISE Vera Cruz, Contadora de histórias. Fez cursos
de extensão sobre abordagem Emmi Pikler. Trabalha há mais de 2 anos na área de
educação, como coordenadora pedagógica, professora de educação infantil e ensino
fundamental I de escolas particulares e públicas, Educadora Brincante formada pelo
Instituto Brincante. Atua como palestrante em âmbito Nacional: em congressos como: o
SABER, Congresso Internacional de Brinquedotecas, Congresso SOBEI, CRIARH-Recife,
entre outros; Escreveu artigos para revistas no Guia Prático de Educação Infantil e Escola
Particular.
SÍNTESE: Inspiradas na contribuição das experiências de Emmi Pikler e outros autores,
iremos apresentar orientações para trabalhar com bebês e crianças pequenas e a
importância do papel do educador dessa faixa etária, com apresentação de alguns vídeos
do Instituto Lóczy de Budapeste.
MATERIAL NECESSÁRIO: Caderno de anotações e caneta, ou outro que você queira
fazer suas notas.
PÚBLICO - ALVO: Berçaristas, educadores da primeira infância, professores, auxiliares,
recreacionistas, mantenedores e diretores de escola, coordenadores, supervisores,
professores, orientadores, encarregados, líderes, agentes multiplicadores e demais
envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem.

