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Maratona da Educação Infantil vai debater os processos de aprendizagem e 

especificidades do ensino nos primeiros anos de vida 

 

Evento promovido pelo Sinepe/PR terá programação de dez palestras que serão realizadas entre os 

dias 17 e 28 de agosto 

 

O Sindicato das Escolas Particulares (Sinepe/PR) promove, de hoje (17) até o dia 28 de agosto, a 

Maratona da Educação Infantil. A programação contará com dez palestras que irão abordar desde os 

processos de aprendizagem nos primeiros anos de vida da criança, até a psicomotricidade e a visão 

neurológica do desenvolvimento infantil. As palestras serão voltadas para diretores, gestores, 

coordenadores e professores, e acontecerão no auditório do Sinepe/PR, sempre no horário das 19h às 

21h. 

 

Nesta segunda-feira (17), o professor Joe Garcia, doutor em Educação, vai apresentar a palestra 

"Aprendizagem nos primeiros anos de vida" que terá como ponto de partida um conjunto de pesquisas 

científicas recentes sobre o cérebro humano e algumas descobertas importantes para o campo 

educacional. 

 

Na terça-feira (18), o filósofo Alexandre Chueire Lopes, vai abordar o "Pensar Crítico. Crianças 

pequenas, grandes perguntas", e já na quarta-feira (19), a pedagoga Jaqueline Gnata de Freitas, vai 

mostrar uma "Visão neurológica do desenvolvimento infantil". A ideia é explicar como a importância de 

conhecer o funcionamento cerebral colabora de forma significativa para o entendimento das relações 

entre as funções do sistema nervoso e o comportamento da criança. 

 

A fonoaudióloga Cristiane Pineroli Bochnia, especialista em Audiologia e Mestre em Distúrbios da 

Comunicação, vai ministrar a palestra "Fala, normal ou alterada? Sinais importantes a serem 

considerados na Escola", na quinta-feira (20). A proposta é mostrar quando a Fonoterapia pode ajudar, 

a importância da audição na aprendizagem e as consequências para a escrita, o desenvolvimento 

normal da fala, as trocas mais comuns, e quando deve existir o encaminhamento fonoaudiológico. 

 

A primeira semana de programação da Maratona encerra com a palestra "Tecnologias – caminhos para 

o processo de aprendizagem", do engenheiro mecatrônico Carlos Alberto Cadamuro.  "Muitas escolas, 

buscando integrar o que já existe com as novas oportunidades que estão surgindo, querem usar de 

maneira positiva e eficiente as novas tecnologias, mas muitas vezes não sabem como. Uma maneira de 

aliar as duas formas de ensino, tradicional com as inovadoras, são os projetos multidisciplinares que, 

simultâneo ao que é aprendido em sala de aula, permitirão ao aluno visualizar na prática e com seu 

próprio raciocínio conceitos vistos nos componentes curriculares", explica Carlos Alberto Cadamurro. 



 
SINEPE Online 

Confira a programação completa da Maratona da Educação Infantil no endereço: 

http://www.sinepepr.org.br/Agenda_Eventos/agenda_eventos.html. 

 

Serviço: 

Maratona da Educação Infantil 

Quando: 17, 18, 19, 20, 21 24, 25, 26, 27 e  28 de agosto 

Onde: Auditório do Sinepe/PR (Rua Guararapes, 2.028 - Vila Izabel - Curitiba/PR) 

Investimento: R$ 20,00 (associadas ao Sinepe/PR); R$ 40,00 (não associadas ao Sinepe/PR). 

Vagas: 90 por palestra 

Inscrição: www.sinepepr.org.br 

Informações: (41) 3078.6933 

 

Programação: 

17/08 - "Aprendizagem nos primeiros anos de vida", por Joe Garcia. 

 

18/08 - "Pensar Crítico. Crianças pequenas, grandes perguntas", por Alexandre Chueire Lopes. 

 

19/08 - "Visão neurológica do desenvolvimento infantil", por Jaqueline Gnata de Freitas, 

 

20/08 - "Fala, normal ou alterada? Sinais importantes a serem considerados na Escola", por 

Cristiane Pineroli Bochnia. 

 

21/08 - "Tecnologias – caminhos para o processo de aprendizagem", por Carlos Alberto Cadamuro. 

 

24/08 -  "Relação família e escola", por Geraldo Peçanha de Almeida. 

 

25/08 -  "Educar, cuidar, brincar. Estratégias didáticas para o educador de crianças de 0 a 3 

anos", por Elaine Bueno Silva. 

 

26/08 -  "Limites: o cuidado com amor e coerência em ações diárias", por Dilson Júlio da Silva. 

 

27/08 -  "Psicomotricidade na primeira infância", por Jocian Machado Bueno. 

 

28/08 - "Brincando com a música na Educação Infantil", por Fatima Balthazar. 

 

Fonte: Sinepe/PR 

Data: 17 de agosto 
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