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BERÇARIO: AFETIVIDADE E MOVIMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS 

E 

MAGIA DO LÚDICO NA SALA DE AULA: PSICOMOTRICIDADE EM AÇÃO 
 

Objetivos dos Cursos: 
 O curso de Berçário tem como objetivo, levar aos profissionais informações básicas sobre atividades 

afetivas e psicomotoras necessárias para alicerçar as várias inteligências das quais são portadoras 

as crianças dessa faixa etária. 

 Já, o de Psicomotricidade, irá instrumentalizar os participantes nas teorias básicas sobre 
Psicomotricidade e leva-los à prática de atividades necessárias para a facilitação do processo ensino 

- aprendizagem da escrita, da leitura e da matemática. 

 

Data: 
21/10/2017 (sábado): 

 BERÇARIO - das 9:00 às 13:00 horas 

 MAGIA DO LÚDICO NA SALA DE AULA - das 14:00 às 18:00 h 
 

Local: 
Colégio Passionista São Gabriel 
São Vicente /SP – Rua Djalma Dutra, 100 – Centro. 

 

Observações:  
Reservas e inscrições: (13) 3468-2452; Cel / WhatsApp (11) 99122-7855 ou (11) 99151-2881. 

Atenção: Só serão consideradas as inscrições com pagamento efetuado até a quinta-feira anterior ao curso, através 
do Pagseguro, enviando o comprovante para baixadasantista@caee.com.br, informando sua opção do curso e 

nome completo para emissão do certificado. 

 

Palestrante: LUCY APPARECIDA DE GODOY BIZZOCHI  
Professora de Educação Física, Pedagoga, Sexóloga,Terapeuta Floral do Dr. Bach e Mandalista. 

 
Público Alvo: Educadores em geral e demais interessados. 
 

Material de Participantes: 
 Berçário - Uma boneca de pano grande com braços e pernas maleáveis, tesoura, cola, fita crepe, 2 metros de 
barbante, 1 folha de cartolina, revista velha, canudinhos coloridos, 1 garrafa pet de 600 ml vazia e lavada, 2 
caixas de papelão de tamanhos diferentes, canetas hidrocor de várias cores.  IMPORTANTE – Todos deverão 
trazer o material solicitado, uma vez que ele será utilizado para aplicação durante o Curso e posterior uso em 
sala de aula. Os participantes deverão usar roupa para a prática de exercícios físicos leves. 
 
Psicomotricidade - Uma régua com 50 cm, lápis, borracha, tesoura, cola, 1 moeda de R$1,00, 4 palitos de 
fósforo, 1 metro de barbante, canetas hidrocor, 2 bolas , sendo uma de tênis e outra, de borracha, com 
circunferência entre 18 e 20 cm, 1 corda individual (sem empunhadura), 1 bambolê. IMPORTANTE – Todos 
deverão trajar roupa própria para a prática de atividade física leve e trazer o material solicitado uma vez que 
ele será utilizado para aplicação durante o Curso e posterior uso em sala de aula. 
 

Investimento:  
• Inscrições para um dos cursos – opção 1: R$ 70,00; para os dois cursos – opção 2: R$ 120,00. 

 Pagamento à vista pelo Pagseguro: 
Opção 1: https://pag.ae/bfpmGKt 
Opção 2: https://pag.ae/bhpmGK5 

 

 
OBS: O valor da inscrição não será devolvido quando o inscrito não comparecer ao curso.  
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