
Edital 003/2019

BEBETECA - “ESPAÇO PARA PEQUENOS LEITORES”

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,  no uso  de  suas  atribuições  legais,  torna  pública  a
convocação dos Professores do Maternal I e II (PEB-A) da educação infantil da rede municipal
para  participarem da formação continuada, ofertada pela Secretaria Municipal de Educação –
SEME.

1 FINALIDADE  DE CURSO
1.1  Proporcionar  aos  professores  do  Maternal  I  e  II  (PEB-A)  reflexões  e  diálogos  sobre  a
importância da prática literária com os bebês (0 a 1 ano e 6 meses) e crianças bem pequenas (1
ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) para o desenvolvimento pleno dos pequenos, possibilitando
aos professores a ampliação de seus conhecimentos e a construção de um espaço propositor. 

2 OBJETIVOS DO CURSO
2.1 Conhecer pressupostos teóricos que legitimem o bebê e a criança bem pequena como sujeitos
nas interações sociais e produtores de linguagem;
2.2 Fomentar espaços de reflexão e ampliar o diálogo acerca do desenvolvimento e da vivência
de situações de aprendizagem nas quais a leitura literária se concretiza como prática social e
cultural para as crianças;
2.3 Analisar  os  modos  de  interação adultos-bebês/crianças  bem pequenas  e  refletir  sobre  os
ambientes  enriquecidos  que estimulam a imaginação,  a criatividade e  a  iniciativa própria  na
criança, considerando a organização de espaços, bem como o planejamento e o desenvolvimento
de estratégias pedagógicas para a formação de leitores bebês/crianças bem pequenas;
2.4 Compreender como os bebês/crianças bem pequenas se aproximam do poético por meio das
relações entre a brincadeira, a narração e a leitura.

3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

3.1  A Formação  será  organizada  em  2  (dois)  encontros  realizados  em  datas  previamente
agendadas, em que serão abordados os seguintes temas:

 ENCONTROS TEMAS

1º
24/09 e 25/09

Local: Auditório Prof. Davi
Lóss – EMEB “Zilma

Coelho Pinto”

- Bebês/ cCrianças bem pequenas, interações  e linguagem – 
abordagem teórica ;
- Triângulo amoroso: os bebês/crianças bem pequenas, as 
professoras e a literatura.

2º
06/11 e 07/11

Local: EMEB Pe. Jefferson
Luiz  de Magalhães

- A leitura como atividade permanente;
- Espaço propositor da prática de leitura;
- Como garantir os direitos de aprendizagem nas práticas de leitura
- Brincar, cantar, narrar: os bebês/crianças bem pequenas como 
autores.



4. METODOLOGIA E CARGA HORÁRIA DO CURSO
4.1 O curso será organizado conforme quadro abaixo:

Proposta de trabalho Carga Horária

Encontros presenciais  10 h

Atividades não presenciais

- Elaboração de um planejamento que favoreça o encontro afetivo entre o bebê, 
a literatura e o professor;

- Organização de um espaço propositor para a leitura, com demonstrações 
através de fotos;

- Construção de práticas com experiências significativas no contexto escolar, 
registradas por meio de fotos e pequenos relatórios;

- Participação ativa com troca de experiências, sugerindo e ampliando o 
conhecimento coletivo durante os momentos que acontecerão na Bebeteca da 
EMEB “Pe. Jefferson Luiz de Magalhães”.

Total

 10

 10

 15

 15

60 h

5 PÚBLICO
5.1  O curso  Bebeteca  -  “Espaço  para  pequenos  leitores” é  destinado  aos  Professores  do
Maternal I e II (PEB-A) em exercício  na Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de
Educação.

6 DA FREQUÊNCIA, DO APROVEITAMENTO E DO CERTIFICADO
6.1 Para efeito de certificação, será exigido 100% de frequência da carga horária dos encontros
presenciais e cumprimento de, no mínimo, 75% das atividades não presenciais, validadas a partir
das devolutivas entregues.
6.2  A carga  horária  do  certificado  será  proporcional  ao  cumprimento  das  atividades  não
presenciais. 
6.3 Os certificados serão emitidos pela SEME, após comprovada a exigência contida nos itens
acima.
6.4 O professor que for desligado do serviço público municipal, no decorrer de 2019, perderá o
direito de continuidade do curso.

7 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CURSO
7.1  O curso  será  desenvolvido entre  os  meses  de  setembro a  novembro,  nas  datas  e  locais
estabelecidas neste edital, no item 3.1.

8 RESPONSÁVEL PELA PRODUÇÃO TÉCNICA DO CURSO
8.1 Gerência Pedagógica de Ensino – GPE/ Educação Infantil.


