
ITINERANTE - São José dos Campos - SP 
Data 3 de junho 2017, no colégio ECCOS

PARA ALÉM DAS TINTAS: ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MATERIAIS E OBJETOS DE 
USO COTIDIANO

Formadora: Viviane Anselmo

Objetivo

Refletir sobre as diferentes propostas artísticas contempladas na rotina da Educação Infantil, visando 
a construção de novas possibilidades que considerem as múltiplas linguagens pelas quais as crian-
ças se expressam. 

A quem se destina

APara profissionais que atuam nas classes da Educação Infantil.

Metodologia

A partir da observação das criações dos pequenos no cotidiano, refletiremos e vivenciaremos situ-
ações práticas que remetam a experiências que possam enriquecer o processo criativo na rotina da 
Educação Infantil. 

Todo o material de apoio será organizado em formato digital e publicado no AVA (Ambiente Virtual de 
Aprendizagem). O conteúdo ficará disponível por mais 60 dias (2 meses) após o término da formação.

Programa

O fazer artístico na Educação Infantil. Um olhar para o processo criativo das crianças. Experiência: 
intervenções artísticas nos espaços da escola.

Formadora

Viviane Soares Anselmo - Graduada em Pedagogia, cursando mestrado na área de Sociologia da Edu-
cação na Universidade de São Paulo. Professora de Educação Infantil da Escola da Vila. Participa do 
grupo de estudos “Pesquisa e Primeira Infância: linguagens e culturas infantis”, na Faculdade de Edu-
cação da Universidade de São Paulo.

O curso será um convite a uma reflexão sobre diferentes possibilidades artísticas que podem ser 
vivenciadas na Educação Infantil, a partir da observação das criações dos pequenos no cotidiano e 
lançando mão de diversos materiais presentes na escola para planejar experiências que enriqueçam 
seu processo criativo. Transformar espaços conhecidos, revisitar lugares da brincadeira, explorar ob-
jetos inusitados e viver diferentes experiências sensoriais serão algumas das ações que nortearão 
nossas reflexões.



Local

Colégio ECCOS - Rua Cali, 157 | Jd. América | SJC - SP | Fone: 12 3931 8113 - clique aqui

Data

3 de junho de 2017

Carga horária

6 horas

Cronograma

08h30 - 09h15: Credenciamento e café de boas-vindas
09h15 - 17h00: Curso
12h00 - 13h30: intervalo para o almoço
15h30 - 15h45: pausa para o café da tarde

Certificado

Emitimos certificado digital para alunos com frequência mínima de 75% da carga horária total. 

Inscrição

Exclusivamente pelo site do Centro de Formação: cfvila.com.br

Desconto

Atenção! Não serão concedidos descontos após a efetivação da inscrição – utilize o código 
do cupom no momento do pagamento.

ZDP 2017: Será concedida uma bolsa integral para associados ao programa ZDP PRESENCIAL e 40% 
de desconto nas demais inscrições. Ao realizar a inscrição utilize o código do cupom recebido na con-
tratação do programa ou entre em contato com o Centro de Formação caso não tenha recebido.

Rede pública e ONGs: será concedido 20% de desconto. Ao realizar a inscrição utilize o código 
do cupom RP20-F88-DEY-17 e envie cópia do comprovante mensal de rendimentos/holerite para:          
centrodeformacao@vila.com.br

Grupo: será concedido desconto de 10% para inscrições de grupos acima de sete pessoas. Um dos 
integrantes do grupo ou da instituição assumirá, perante o Centro de Formação, a responsabilidade 
financeira relativa ao pagamento das matrículas. Para mais informações, entre em contato com o Cen-
tro de Formação pelo telefone: (11) 3751-9677.

Estudante: será concedido 10% de desconto. Ao realizar a inscrição utilize o código do cupom         
ES10-ZVZ-C8X-17 e envie cópia da carteira de faculdade/escola, boleto bancário ou a declaração de 
escolaridade emitida pela unidade de ensino para: centrodeformacao@vila.com.br

http://www.colegioeccos.com.br/
cfvila.com.br
mailto:centrodeformacao%40vila.com.br?subject=
mailto:centrodeformacao%40vila.com.br?subject=


Pais de alunos da Escola da Vila: será concedido 20% de desconto. Ao realizar a inscrição utilize o 
código do cupom PA20-GFK-C1M-PA20-17. Checaremos a informação com a secretaria da Escola da 
Vila.

Para outras possibilidades entrar em contato com o Centro de Formação (11) 3751-9677.

Valor*

A partir de 19/5/17Pagamento até 18/5/17

2 parcelas de R$ 142,00* 2 parcelas de R$ 157,50*

1 parcela de R$ 284,00 1 parcela de R$ 315,00

3 parcelas de R$ 94,67* 3 parcelas de R$ 105,00*

Forma de pagamento

• Cartão de crédito - até 3 parcelas.

• Boleto bancário - à vista (após a compra, o boleto será enviado por e-mail – utilizamos o sistema 
ContaAzul).

 
Cancelamento

Cancelamento de curso - O Centro de Formação poderá cancelar o curso caso não exista o número 
mínimo de matrículas exigido. Ocorrendo cancelamento, o inscrito será informado por e-mail e por 
telefone, e o reembolso do valor pago será realizado em até vinte dias úteis, após envio dos dados 
bancários para o e-mail: centrodeformacao@vila.com.br

Desistência/cancelamento de matrícula - Devolvemos 75% do valor pago. A solicitação deve ser feita 
por escrito, até cinco dias úteis antes do início do curso (consulte a data de início no cronograma) para 
o e-mail (centrodeformacao@vila.com.br). A devolução será realizada em até 20 (vinte) dias úteis, 
após envio dos dados bancários. (Atenção! Pedidos de cancelamento após o prazo acima NÃO serão 
devolvidos valores pagos).

* sem juros.
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