
OUTONO NA VILA 
Data 20 de maio 2017, na Escola da Vila, unidade Butantã

A VIDA DÁ CRÔNICA - ESCRITA, LEITURA, REVISÃO E GÊNERO E A FORMAÇÃO DE
ESCRITORES COMPETENTES

Formadora: Angela Kim Arahata

Objetivo

Nesse curso, refletiremos sobre o ensino da escrita, sua relação com a leitura e a revisão como parte 
do fazer do escritor e como situação privilegiada para o ensino da linguagem escrita.

A quem se destina

Para professores e coordenadores do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio.

Metodologia

Para isso, será apresentado o Projeto Crônicas, realizado no 1° ano do Ensino Médio, da Escola da 
Vila. Além da apresentação de referencial teórico sobre escrita, gênero e revisão, os participantes rea-
lizarão exercícios curtos de leitura, produção e/ou revisão de crônicas, analisarão produções textuais 
de alunos e refletirão sobre possibilidades de encaminhamentos para ensinar a escrever.

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

• A importância do trabalho com escrita;

• O ensino da escrita por meio de projetos didáticos;

• Relação entre leitura e escrita;

• A revisão como situação privilegiada de tematização da linguagem escrita;

• O gênero crônica.

Não há dúvida de que é tarefa primordial da escola ensinar a escrever. Por outro lado, a discussão 
sobre como ajudar nossos alunos a se tornarem escritores competentes é bastante complexa. Quais 
textos propomos? Com que finalidade? Que relação se estabelece entre a leitura e a escrita? E entre a 
escrita e a revisão? Como encaminhar a revisão e a correção dos textos?

A aprendizagem da composição escrita não é aplicável a qualquer tipo de texto. Pelo contrário, apren-
der a escrever implica aprender a escrever uma diversidade de gêneros discursivos, cada um com 
suas funções e características linguísticas específicas. Portanto, não se aprende a escrever; aprende-
se a escrever contos, poemas, artigos de opinião, resenhas, crônicas.



Formadora

Angela Kim Arahata - Graduada em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(1999), e mestre em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC-SP (2011). Atualmente é 
professora de Língua Portuguesa e Literatura no Ensino Médio na Escola da Vila, onde também atuou 
como professora polivalente do Ensino Fundamental 1, e de Língua Portuguesa e Literatura no Ensino 
Fundamental 2. Pelo Centro de Formação da Escola da Vila, ministra cursos e assessorias, e pela mes-
ma instituição atuou como docente do curso de pós-graduação em Alfabetização e Educação Infantil.

Local

Escola da Vila unidade BUTANTÃ - R. Barroso Neto, 91 - Vila Indiana, São Paulo – SP

Data

20 de maio de 2017

Carga horária

5 horas

Cronograma

08h00-08h30: Credenciamento 
08h30-11h00: Curso
11h00-11h30: Intervalo para lanche (incluso)
11h30-14h00: Curso

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.

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:          
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

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 26/4/17Pagamento até 25/4/17

2 parcelas de R$157,50* 2 parcelas de R$174,50*

1 parcela de R$315,00 1 parcela de R$349,00

3 parcelas de R$105,00* 3 parcelas de R$116,33*

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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