
                                                                                                                          
 

Curso: CUIDADOR INFANTIL 
 

 
 

APRESENTAÇÃO 
O Cuidador Infantil é um profissional do Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde, que atua com 
responsabilidade, criatividade e zelo nos cuidados com a criança, a partir da identificação das 
principais características das diferentes fases do crescimento e desenvolvimento infantil, possíveis 
dificuldades motoras, de linguagem, de visão e audição, assim como os sintomas das enfermidades 
mais comuns na infância, visando sua saúde, segurança, bem-estar físico e psíquico e incentivando 
a criança nas atividades de vida diárias. 

 

ESTUDANDO NO SENAC VOCÊ TERÁ: 
 
 Certificado reconhecido nacionalmente. 

 Tecnologia própria de ensino com a garantia da marca Senac. 

 Orientadores devidamente preparados e atualização sobre as principais tendências do 

mercado. 

 Capacidade de atuar profissionalmente como Cuidador Infantil. 

 Conhecimento necessário para desempenhar as principais atividades diárias exigidas na 

função; 



                                                                                                                          
 

Esse curso aborda tudo que você precisa saber para obter 
Sucesso na Função de Cuidador Infantil. 

 

SOBRE O QUE IREMOS FALAR: 

 

Unidade Curricular 1 - Processo de alimentação higiene e conforto. 

 Auxiliar na alimentação, higiene e conforto da criança, observando as etapas do crescimento 
e desenvolvimento infantil e as necessidades básicas relativas à higiene, eliminações vesicais 
e intestinais, nutrição, conforto, sono e repouso, com responsabilidade, empatia e 
criatividade, estimulando a independência, visando à segurança e ao bem estar da criança. 
 

Unidade Curricular 2 - Assistência ao suporte básico à vida. 

 Prestar atendimento inicial as vítimas de acidentes ou de mal súbito, a partir da avaliação da 
cena, com segurança e agilidade, acionando o Serviço de Emergência, visando manter a vida 
e prevenir complicações. 
 

Unidade Curricular 3 - Relação interpessoal no ambiente profissional. 

 Relacionar-se com cliente e equipe, respeitando a si, aos outros e ao meio profissional; 
mediando situações de conflito, com flexibilidade e empatia, estimulando qualidade de vida 
e produtividade no trabalho. 
 

Unidade 4 - Fundamento de atividades lúdicas. 

 Proporcionar atividades lúdicas, com criatividade e empatia, estimulando a criança a 
vivenciar as brincadeiras de acordo com a fase e faixa etária, organizando a rotina e as 
atividades lúdicas, auxiliando assim o seu desenvolvimento pessoal. 

 
 
Local, Datas e Investimentos:  
 

Local: A definir  

Data: 02/07/2019 a 26/11/2019 (3ª e 5ªfeira) 

Carga Horária: 161h/aula 

Horário: 18h40 às 22h 

Investimento: Gratuito  
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