
ITINERANTE – TAUBATÉ - SP
Data 30 de setembro de 2017, no Colégio Jardim das Nações

REESCREVER TEXTOS – QUANDO, COMO E POR QUÊ? 
Formadora: Adriana Reali - professora de Ensino Fundamental 1

Objetivo

O objetivo deste curso é tematizar a reescrita de textos como importante situação didática para a 
aprendizagem tanto da leitura quanto da escrita. Nesse sentido, analisaremos um conjunto de aspec-
tos didáticos, entre eles, os conteúdos envolvidos nas tarefas de produção textual, que são eviden-
ciados e potencializados pela reescrita de um determinado tipo de texto. 

A quem se destina

A profissionais que atuam na série final de Educação Infantil (alunos de 5 anos de idade) e nas séries 
iniciais do Ensino Fundamental I (alunos de 6 a 8 anos de idade).

Metodologia

Com base em vivências, análises de propostas didáticas, produções infantis e exposições teóricas, o 
curso promove uma reflexão sobre o papel da produção e da leitura de textos conhecidos, tematiza 
critérios para a seleção de textos a reescrever, oferece propostas de produção e leitura, e analisa e 
discute algumas situações didáticas.

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 reescrever como tarefa: funções e condições

• Procedimentos escritores

• Os textos intermediários

• Textualização e revisão

Formadora

Adriana Reali é pedagoga, trabalha como professora de referência do Ensino Fundamental 1 da Escola 
da Vila e atua, há 16 anos, no Centro de Formação da mesma instituição. 



Local

Colégio Jardim das Nações - R. Benjamin Constant, 29/79 - Jardim das Nações, Taubaté - SP, 12030-
170 – clique aqui!

Data

30 de setembro 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

* No horário do almoço, a Escola Jardim das Nações 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. 

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.

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


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 
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 18/8/17Pagamento até 17/8/17

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.

mailto:centrodeformacao%40vila.com.br?subject=
mailto:centrodeformacao%40vila.com.br?subject=
mailto:centrodeformacao%40vila.com.br?subject=

