
 

 

 

 

Professora responsável: Sheilla André 

Instituição: UNIFESP/Campus Guarulhos 

Email e telefone: sheillaandre@terra.com.br 

                                     Tel. 11 972089939 

Mini currículo: 

Pedagoga (UAM/1999); Doutoranda em Educação (UNIFESP/2019-2022); Mestre em Letras 

(UPM/2008); Especialista em Psicologia e Educação: Processos de Aprendizagem e Escolarização (IP-

USP/2001) e Crianças de 0 a 3 anos: Formação de Especialistas para as Infâncias no Brasil (Instituto 

Singularidades/2016). Professora no Instituto Sumaré de Educação Superior /ISES, nas disciplinas: 

Educação Infantil e Sociologia da Infância; Professora-Adjunta na PMEA; Professora-Formadora em 

creches paulistanas diretas e indiretas. Membro dos grupos de pesquisas: GEODDIP (Grupo de 

Estudo e Pesquisa Observatório de Desenvolvimento Profissional Docente e Inovação 

Pedagógica/UNIFESP/2018 – atual) e Grupo de Estudos, Pesquisa e Educação de Bebês e Crianças 

Pequenas em Espaços Coletivos (ISES/2017 – atual). Membro da Rede Pikler Nuestra América e 

Membro Conselheira da Rede Pikler Brasil. Atua nos temas: formação de professores; abordagem 

pikleriana; bebês; primeira infância; educação infantil; creche; literatura e letramentos infantis. 

 

MINICURSO:   

“ A PEDEDAGOGIA DE EMMI PIKLER E OS DESAFIOS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORAS DE BEBÊS E 

CRIANÇAS BEM PEQUENAS” 

Eixo V: Educação, trabalho docente e falsa regulamentação: formação, remuneração, carreira 

e condições de trabalho; práticas de iniciação à docência. 

Nível: INTRODUTÓRIO / INTERMEDIÁRIO 

NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 25 

CARGA HORÁRIA: 6h 

Sugestão: dois dias de 3 horas cada 

 

OBJETIVOS: Contextualizar a pedagogia de Emmi Pikler; refletir sobre as suas possibilidades 

de contribuições para a reflexão de professores de crianças pequenas e bebês; contribuir para 

a reflexão acerca da melhoria da qualidade do trabalho educativo. Aprimorar a percepção para 

a construção do vínculo afetivo entre os adultos e crianças pequenas em contextos coletivos.  

 



 

 

EMENTA: Este minicurso tem o objetivo de contextualizar a pedagogia de Emmi Pikler por meio da 

reflexão sobre os princípios da abordagem pikleriana em contextos coletivos, brasileiros e internacionais, 

com foco nos conteúdos: movimento e brincar livres; autonomia; observação e o ambiente previsível.  

 

METODOLOGIA DE ENSINO: Como estratégia formativa, faremos estudos teóricos e reflexões sobre a 

prática educativa; análises de fotos, vídeos e vivências. Temos a intenção de que esses momentos 

potencializem a tomada de consciência sobre os fazeres e novas possibilidades de protagonismos: das 

crianças e das professoras. Ao final, faremos uma avaliação por meio de registro escrito. 

1. Apresentação 
2. Introdução  
3. Ressignificando o cuidar e o educar; 
4. As contribuições de Emmi Pikler para o currículo da primeira infância; 
5. Ideias convergentes e divergentes; 
6. Vivências 
7. Avaliação 

 
 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

- Kit multimídia: para projeção de vídeo/DVD (há a necessidade de caixa de som) e projeção de ppt 
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