
ITINERANTE - BELO HORIZONTE - MG
Data 30 de setembro 2017, no colégio Instituto da Criança 

UM OLHAR PARA O BRINCAR NA ESCOLA
Formadora: Livia Guidi de Jesus

O brincar é a linguagem genuína das crianças. Por meio da brincadeira os pequeninos compreendem a 
realidade e a significam, além de desenvolver uma série de habilidades sociais, psicológicas e físicas.

Esse curso propõe uma reflexão sobre o brincar na escola e o papel do educador na organização dos 
espaços, tempos e materiais, respondendo a questões como: por que podemos dizer que o brincar 
é uma linguagem? Como se desenvolve o brincar nas diferentes faixas etárias? Qual é o papel do 
brinquedo/objeto na brincadeira? De que maneira os brinquedos estruturados e os não estruturados 
(tecidos, módulos, tampinhas, cones, tubos, etc.) interferem na construção de enredos do brincar? 

Por meio de situações práticas, vamos também explorar o repertório dos participantes, ampliando o 
olhar para as brincadeiras tradicionais.

Objetivo

Refletir sobre o brincar, relacionando teoria e prática.

Vivenciar brincadeiras tradicionais e trocar repertório.

Refletir sobre o papel do professor como mediador da brincadeira na escola.

Refletir sobre os espaços criados para o brincar na escola.

Metodologia

Discussões coletivas e em pequenos grupos, parte prática, leitura de textos, vídeos. 

Programa

1 - Apresentação do curso. 

2 - Teoria sobre o brincar - discussão a partir do texto. 

3 - Brincadeiras práticas. 

4 - Teoria sobre o brincar - discussão faixas etárias. 

5 - Papel do professor. 

6 - Apresentação de brinquedos estruturados e de largo alcance. 

7 - Brincadeiras práticas.

8 - Avaliação e dúvidas. 



Formadora 

Livia Guidi de Jesus - Formada em pedagogia pela Universidade de São Paulo, trabalha na Escola da 
Vila desde 2009. Em 2010 passou um ano fora do país, morando em Portugal, onde pôde conhecer 
a Escola da Ponte. Também realizou um curso em Parma (Reggio Emilia), focado na educação para 
crianças de 0 a 3 anos de idade. Atualmente tem-se dedicado bastante ao estudo do brincar. Parti-
cipa, também, do grupo Amora - intervenções lúdicas, que realiza intervenções pela cidade de São 
Paulo criando espaços que convidam à brincadeira.

Local

IC - Instituto da Criança - Endereço: Rua Laplace, 155 - Santa Lúcia | Belo Horizonte – MG - clique aqui!

Data

30 de setembro de 2017

Carga horária

6 horas 

Cronograma

08h00 - 08h30: credenciamento e café de boas-vindas

08h30 - 16h15: curso

12h00 - 13h30: intervalo para o almoço*

15h15 - 15h30: pausa para o café da tarde

* No horário do almoço, o Instituto da Criança indicará restaurantes próximos a escola.

Avaliação e certificado

Emitimos certificado digital para alunos com frequência mínima de 75% da carga horária total. Em até 
3 (três) dias úteis após finalizar o curso enviaremos por e-mail um link para avaliação e certificação.

Inscrições

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.

http://www.institutodacrianca.com.br/
https://cfvila.com.br/


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: centro-
deformacao@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

Pais de alunos da Escola da Vila: será concedido 20% de desconto. Ao realizar a inscrição utilize o có-
digo 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*

Pagamento até 17/8/17

1 parcela de R$360,00

2 parcelas de R$180,00*

3 parcelas de R$120,00*

A partir de 18/8/2017 

1 parcela de R$398,00

2 parcelas de R$199,00*

3 parcelas de R$132,67*

*sem juros.

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 te-
lefone, e o reembolso do valor pago será realizado em até 20 (vinte) dias úteis, após envio dos dados 
bancários para: centrodeformacao@vila.com.b.

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.b). 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).
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