GEI – Gestão da Educação Infantil
Sobre o curso
A Gestão da Educação Infantil, ou como pode ser chamada também: educação pré-escolar
ou educação pré-primária, consiste na educação das crianças antes da sua entrada no
ensino obrigatório, ou fundamental. É ministrada normalmente no período compreendido
entre zero e seis anos de idade da criança. Neste tipo de educação, as crianças são
estimuladas - através de atividades lúdicas e jogos - a exercitar as suas capacidades
motoras e cognitivas, a fazer descobertas e a iniciar o processo de alfabetização. O Curso
de Gestão da Educação Infantil pretende mostrar alguns princípios teóricos para o
entendimento das crianças de 0-6 anos na instituição de Educação Infantil, acerca de uma
educação de qualidade, realmente preocupada com a formação integral da criança (educar
versus cuidar) enquanto protagonista dos processos de ensino e aprendizagem.
Com esse curso você vai estudar:
- A Trajetória da Educação Infantil no Brasil - Os pensadores que influenciaram na
concepção da educação infantil - Fundamentos Legais para a Educação Infantil - Gestão
da Educação Infantil
- e muito mais...
Público-Alvo:

Indicado para educadores, pedagogos, estudantes de licenciaturas, magistério,
universitários, mantenedores de escolas e, aos interessados na área da Educação
Infantil em geral.
FICHA DE INFORMAÇÕES
Embasamento Legal: nossos cursos têm base legal constituída pelo Decreto Presidencial nº 5.154 e nossa
metodologia segue as normas do MEC através da Resolução CNE nº 04/99.
Pré-requisitos: não há pré-requisitos para esse curso, sugere-se ter Ensino Médio completo (não obrigatório).
Carga Horária do Certificado: 60 horas
Objetivos: Curso Livre para Capacitação Profissional, onde o aluno aprenderá os fundamentos da gestão da
educação infantil, a história da educação infantil no Brasil, os pensadores que mais influenciaram nesta temática,
os fundamentos legais, o que é gestão da educação infantil, conceito de criança, educação, diferença entre
assistencialismo e pedagogia, as atribuições do profissional educador infantil.
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Vantagens do Certificado:
* Atualizar seu Currículo, aumentando suas chances para conquistar um bom emprego;
* Aumentar suas chances de promoção no emprego (atual);
* Completar horas em atividades Extracurriculares (geralmente exigidas em Faculdades);
* Progressão Funcional para Servidores Públicos;
* Pré-Requisito para concursos e cursos.
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