
      REGIONAL GUARULHOS 
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo 

Rua Morvan Figueredo, 65 Conj. 23 – Centro – Guarulhos – SP. 
Fone: (11) 4963-6842 guarulhos@sieeesp.com.br 

 
“A IMPORTÂNCIA E ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÕES DE CONFLITO 

DENTRO DA SALA DE AULA” 
 

10 de Junho de 2017, das 8h30 às 12h30 – C.H. 4 horas. 
Local: Rua Morvan Figueredo, 65 Conj. 23 – Centro – Guarulhos. 
TAXA: As escolas em dia com o Sieeesp são isentas de pagamento. Para 
demais interessados o custo será de R$ 130,00 por inscrição. 
 
As inscrições deverão ser feitas com Roberta, até cinco dias anteriores a data 
do curso pelo e-mail:  guarulhos@sieeesp.com.br ou pelo telefone: (11) 4963-
6842. 
 
 
 OBS: Haverá tolerância de no máximo 10 minutos para eventuais atrasos. O 
NÃO COMPARECIMENTO gera SUSPENSÃO DE 60 DIAS.  Não será efetuada a 
entrega de certificado a quem não permanecer até o final do curso. 
 
 
BETINA SERSON: graduada em Pedagogia com pós-graduação em 

Psicopedagogia no Brasil e Mestrado em Educação infantil nos Estados Unidos 

Morou 12 anos nos Estados Unidos, onde teve a oportunidade de trabalhar com 

escolas de educação infantil americana. De volta ao Brasil trabalha com 

Psicopedagogia clinica Tem colunas: site Chris Flores e revista Madame Brasil. 

Tem um livro publicado sobre relacionamento pais e filhos chamado "Seja o 

herói dos seus filhos”.  

 

SÍNTESE: Precisamos diminuir a violência que esta acontecendo na sociedade. 

Desde pequenas as crianças podem aprender a resolver seus conflitos de uma 

maneira não violenta. Cabe aos professores desenvolver essa habilidade nas 

crianças. A proposta deste curso e mostrar aos professores como a resolução 

de conflitos pode ser uma técnica ensinada as crianças respeitando o seu 

desenvolvimento, dar estratégias de resolução de conflitos. O curso será 

dividido em: desenvolvimento emocional infantil de 0 a 5 anos, definição de 

resolução de conflitos, importância e estratégias para serem usadas em cada 

faixa etária.  

 

MATERIAL: papel para anotações e caneta ou lápis.  

 

PÚBLICO-ALVO: Educadores na área de educação infantil. 


