
Edital 004/2019

FORMAÇÃO PARA AUXILIARES: “POTENCIALIZANDO O CUIDAR E O
EDUCAR COM QUALIDADE NA PRIMEIRA INFÂNCIA”

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,  no uso de suas atribuições legais, torna pública a
convocação dos Auxiliares de Serviços da Educação que atuam na  educação infantil da rede
municipal  a  participarem da  formação  continuada,  ofertada  pela  Secretaria  Municipal  de
Educação – SEME.

1 FINALIDADE DE CURSO
1.1  Instrumentalizar  os  auxiliares  de  sala  nas  práticas  e  aquisição  de  conhecimentos
necessários ao cuidar para propiciar condições favoráveis para o desenvolvimento integral da
criança, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social.

2 OBJETIVOS DO CURSO
2.1  Fomentar espaços de reflexão da prática na dimensão educativa no contexto social da
educação infantil;

2.2 Propor reflexões sobre o perfil  e as atribuições do profissional na função exercida de
“Auxiliar de Serviços da Educação”;

2.3 Subsidiar a atuação desse profissional na sala de aula, auxiliando toda e qualquer ação
docente;

2.4 Orientar quanto à organização e ao funcionamento das instituições;

2.5 Realizar  o  diálogo  e  a  sistematização  de  uma  projeção  de  metas  sobre  as  reflexões
realizadas;

2.6 Propiciar a troca de experiências.

3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

3.1 Constituído de três encontros, realizados em datas previamente agendadas, em que serão
abordados os seguintes temas:

 ENCONTROS TEMAS

1º
Data: 20/09/2019

Rotina no contexto escolar: uma experiência de explorações e descobertas
• A arte da contação de histórias e musicalização;
• Ressignificação do tempo e do espaço no contexto escolar.

2º
Data: a ser

• Relação interpessoal;
• Postura profissional;



definida

3º
Data: a ser
definida

• Saúde e ambiente;
• Noções de prevenção e segurança no trabalho.

4 METODOLOGIA E CARGA HORÁRIA DO CURSO
4.1 O curso será organizado da seguinte maneira:

Proposta de trabalho Carga horária

Encontros presenciais 12 h

Atividades não presenciais:

• Estudo de casos (propor diversas situações do cotidiano para que
sejam apontadas soluções);

• Confecção de um brinquedo, material  de estimulação ou jogo
pedagógico para o uso junto às crianças;

• Realização  de  uma  autoavaliação  nas  dimensões:  física,
socioafetivas,  socioemocionais,  profissionais,  com  projeção
(traçar metas);

• Produção  de  um relatório  sobre  as  aprendizagens  obtidas  no
decorrer dos encontros e como elas refletirão no seu fazer diário
no cotidiano escolar.

38 h

Total 50 h

5 PÚBLICO
5.1 O curso “POTENCIALIZANDO O CUIDAR E O EDUCAR COM QUALIDADE NA
PRIMEIRA INFÂNCIA” é destinado aos Auxiliares de Serviço da Educação em exercício
na Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educação.

6 DA FREQUÊNCIA, DO APROVEITAMENTO E DA CERTIFICAÇÃO
6.1 Para efeito de certificação, será exigido 100% de frequência da carga horária do curso. É
obrigatória a entrega das devolutivas.
6.2 Os certificados serão emitidos pela SEME, após comprovada a exigência contida no item

6.1.
6.3 Para efeito de certificação, não serão abonadas as faltas aos encontros presenciais, ainda
que especificadas em atestado médico.
6.4 O auxiliar de serviço de educação, que por ventura for desligado da rede municipal de
ensino, perderá o direito de continuidade do curso.

7 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, LOCAL E HORÁRIO DO CURSO
7.1 O curso será desenvolvido entre os meses de setembro a novembro nas datas e horários
estabelecidos no Anexo I deste Edital.



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

9 DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 O Curso  “POTENCIALIZANDO O CUIDAR E O EDUCAR COM QUALIDADE
NA  PRIMEIRA  INFÂNCIA” previsto  neste  Edital,  não  garante  a  atuação  e/ou  a
permanência do Auxiliar de Serviço da Educação em sua  função na educação infantil;
9.2  A  constatação  de  quaisquer  irregularidades  na  documentação  apresentada  pelo(a)
candidato(a) implicará cancelamento da sua inscrição;
9.3  Não  será  emitido  certificado  de  participação  no  curso  para  os  candidatos  que  não
cumprirem todos os termos deste edital;
11.4  Não serão  consideradas  alegações  de  desconhecimento  das  instruções  contidas  neste
edital e em seu anexo. 
 



ANEXO I

CRONOGRAMA DO CURSO  “POTENCIALIZANDO A ATUAÇÃO DO AUXILIAR
DE  SALA EM  RELAÇÃO  AO  CUIDAR  E  O  EDUCAR  COM  QUALIDADE  NA
PRIMEIRA INFÂNCIA”

Horário: 08 às 11h30
                13h30 às 17h

Local: Auditório Prof. David Alberto Lóss – EMEB “Zilma Coelho Pinto”

Data dos encontros presenciais:

Setembro Outubro Novembro

11/09 A SER
DEFINIDO

A SER
DEFINIDO


