
16, 17, 21 e 22 de setembro de 2021 

Curso 
Intervenção Precoce na 
Educação de Infância: 
conhecer mais, apoiar 
melhor 



A formação justifica-se pela 
necessidade identificada de capacitar 
os técnicos de Intervenção Precoce 
sobre as particularidades dos contextos 
de educação de infância. 
 
Com diferentes formações de base e 
experiências diversas, estes técnicos são 
frequentemente chamados a intervir em 
creches e jardins de infância, pelo que se 
torna fundamental deter um 
conhecimento geral sobre o modo de 
funcionamento destas instituições e os 
princípios que as regem, por forma a 
acomodar a sua intervenção a esse 
contexto de apoio. 
 
A partilha e a colaboração entre os 
profissionais de IPI e os educadores/ 
auxiliares são fundamentais para uma 
intervenção eficaz. Para isso, torna-se 
essencial que o profissional de IPI 
conheça aprofundadamente o 
funcionamento do contexto formal de 
educação onde se encontra inserida a 
criança para garantir que a intervenção 
se ajusta às expetativas e ao estilo de 
funcionamento desse contexto. 
 
Com este propósito, serão abordadas, 
nesta formação, questões como o 
enquadramento legal e institucional da 
educação de infância, organização 
(tempo, espaço e recursos), opções 
pedagógicas e metodológicas dos 
contextos formais de educação. 

INSCRIÇÕES: 
Data limite de inscrição: 08-09-2021 
 
PREÇO:  
Associado ANIP  - 85 € 
Não Associado  - 100 € 
 
FICHA DE INSCRIÇÃO:  
https://forms.gle/LtUc4FBNzCoAAe5A8 
 
- Desconto de 10% para inscrições até 
dia 20-08-2021 (não acumulável com 
desconto de grupo) 
- Desconto de 5% para grupos de 2 ou 
mais pessoas. 
 
DESTINATÁRIOS: 
Profissionais de intervenção precoce 
(educadores de infância, psicólogos, 
técnicos de serviço social, terapeutas 
da fala, enfermeiros, etc.), estudantes e 
outros profissionais interessados na 
temática. 
 
PRÉ-REQUISITOS: 
É necessário conhecimentos de 
informática na ótica do utilizador, 
nomeadamente, experiência de 
navegação e pesquisa na internet, 
utilização de plataformas de 
videoconferência - Zoom, acesso a um 
computador funcional com placa de 
som, webcam e auscultadores com 
microfone e ligação à internet. 

FORMADORA: 
 
Cindy Mutschen Carvalho  
- Licenciada e Mestre em Psicologia 
da Educação, Desenvolvimento e 
Aconselhamento pela Universidade de 
Coimbra,  
-Exerce funções como Psicóloga na 
Creche/Jardim de Infância da ANIP.  
- Doutorada em Educação pela 
Universidade de Aveiro, na vertente de 
Supervisão e Avaliação, com uma 
investigação relacionada com a 
Avaliação em Creche.  
- Trabalha desde 2012 na formação de 
educadores de infância, com 
experiências em Portugal e também 
na Guiné-Bissau, onde desempenhou 
funções como Técnica Formadora 
numa ONG portuguesa e como 
docente na Universidade Católica da 
Guiné-Bissau.  

https://forms.gle/LtUc4FBNzCoAAe5A8


OBJETIVO GERAL: 
 
Este curso tem por objetivo dar a conhecer as 
características e o modo de funcionamento dos contextos 
de educação de infância , de forma a contribuir para uma 
intervenção mais ajustada e eficaz dos profissionais de 
intervenção precoce nos contextos educativos. 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 
 
MÓDULO 1 - Enquadramento legal e princípios  da 
educação de infância em Portugal  
•  A educação pré-escolar 
•  A creche 
•  Outras modalidades de educação e cuidados. 
 
MÓDULO 2 - Intencionalidade educativa: planificar, 
intervir, avaliar, recomeçar 
• Planificação, intervenção e avaliação 
• Observação e registos 
• Avaliação de meios, processos e resultados 
• Acompanhamento através dos níveis de implicação e 

bem-estar. 
 
MÓDULO 3 - O papel do adulto na educação de infância 
• Equipas educativas e multidisciplinaridade  
• O papel do adulto no desenvolvimento e aprendizagem 
• Estilo do adulto: sensibilidade, estimulação e promoção 

da autonomia. 
 
MÓDULO 4 - Organização  do tempo e do espaço 
• Rotinas 
• Espaços. 
 
MÓDULO 5 - Opções pedagógicas e metodológicas 
• Modelos pedagógicos mais difundidos em Portugal 
• Implicações para a prática do profissional de IP. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
• Conhecer o enquadramento legal das respostas de creche, 

jardim de infância e outras, de apoio à educação de infância. 
• Reconhecer os princípios e finalidades para a educação de 

infância. 
• Compreender a complementaridade entre os processos de 

planificação, intervenção e avaliação. 
• Compreender a complementaridade do  modelo de 

avaliação do contexto, do processo e dos resultados. 
• Distinguir diferentes estratégias de acompanhamento e 

monitorização utilizadas em contexto de educação de 
infância. 

• Reconhecer sinais de implicação e bem-estar na atividade 
das crianças dos 0 aos 6 anos.  

• Valorizar  a importância das rotinas na educação de infância. 
• Reconhecer o papel da organização do espaço no 

desenvolvimento da aprendizagem dos 0 aos 6 anos. 
• Compreender o papel fundamental do adulto no 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças, em contexto 
educativo. 

• Distinguir atitudes de sensibilidade, estimulação e promoção 
da autonomia na ação do adulto-educador. 

• Identificar os modelos pedagógicos mais difundidos na 
educação de infância em Portugal e suas implicações 
práticas. 



METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E 
AVALIAÇÃO: 
 
As metodologias de formação a utilizar 
para a dinamização das sessões são 
essencialmente: expositivas, interrogativas 
e ativas. As técnicas pedagógicas a utilizar 
são: apresentação audiovisual, resolução 
de exercícios individuais e de grupo, leitura 
e produção de documentos escritos, 
visionamento de vídeos e imagens, 
debates e reflexões através do Chat e 
videoconferência. 
 
Pretende-se com estas metodologias 
promover, sempre que possível, a 
discussão de casos práticos, a partilha e 
troca de experiências entre o grupo de 
formandos e o formador para promover a 
resolução de problemas e aplicação de 
estratégias baseadas na informação 
transmitida no curso. 
 
A avaliação de desempenho do formando 
será contínua, tendo como base a 
participação ativa dos formandos em 
toda a formação, o espírito crítico, o 
domínio dos assuntos, a 
responsabilidade na entrega dos 
trabalhos solicitados, a pontualidade e a 
assiduidade nas sessões síncronas, bem 
como os exercícios práticos realizados 
em grupo e/ou individualmente durante a 
sessão e em tarefas assíncronas.  
Será, ainda, realizado um exercício escrito 
individual sobre os conteúdos abordados 
após o término das sessões síncronas. 

Datas:  16, 17, 21 e 22 de setembro de 2021 
Horário:   17h às 20h 
Duração:  14 horas  
- 12h de sessões síncronas (tempo real c/ a formadora) 
- 2h de sessões assíncronas (realização de tarefas à distância) 
 
Área de Formação: 143 – Educadores de Infância 
Modalidade de Formação:  Outra formação profissional 
Forma de Organização: Online (Plataforma Zoom) 
 
CERTIFICADO DE FORMAÇÃO: 
 
- Formação Certificada pela DGERT 
O certificado é emitido gratuitamente no fim da formação, se o 
formando obtiver aproveitamento e presença obrigatória em pelo 
menos 80% do total da duração da ação. Emissão ao abrigo da 
Portaria 474/2010 de 8 de Julho, através do Sistema de Informação e 
Gestão da Oficina Educativa e Formativa (SIGO). 



Organização e Secretariado: 
 
Associação Nacional de Intervenção Precoce 
Praceta Padre José Anchieta, Lote 5, R/ch, Fração C 
3000-319 COIMBRA 
Tel: 239 483 288 :: Tlm: 967 132 727 
formacao@anip.net 
www.anip.pt 
www.facebook.com/ANIP.pt 
 
Coordenadas GPS: 40º21’65.546”N | 8º42’37.047”W 

Mais informações sobre as nossas formações e eventos, 
visite o nosso site: www.anip.pt  
ou contacte-nos: formacao@anip.net 

Sabia que se se associar à ANIP, paga 10€ por ano e usufrui de 
descontos imediatos de 15€ em cada ação que frequentar? 
Associe-se e usufrua dos nossos benefícios! 
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