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

JANELAS PARA O MUNDO: O QUE PODEMOS APRENDER COM OS CURRÍCULOS DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL NA AUSTRÁLIA, NOVA ZELÂNDIA E REGGIO EMÍLIA?

Formadora: Fernanda Flores 

Objetivo

Conhecer os princípios, as práticas e os objetivos na educação de crianças de 0 a 5 anos dessas pro-
postas curriculares internacionalmente reconhecidas pela vivacidade e atualidade do que propõem 
para a educação na primeira etapa da vida e, assim, poder estabelecer pontes e identificar contribui-
ções importantes para quem atua nesse segmento. 

A quem se destina

Profissionais que atuam na Educação Infantil e/ou interessados em propostas curriculares e na BNCC.

Metodologia

Apresentações sobre os currículos de 3 diferentes localidades e análise comparativa de propostas 
para crianças de 0 a 5 anos.

Programa

O currículo australiano: desenho, princípios, práticas e objetivos. O currículo neozelandês: desenho, 
princípios, práticas e objetivos. O currículo em Reggio Emília: desenho, princípios, práticas e obje-
tivos. Aspectos de intersecção e principais contribuições tanto para a BNCC como para quem dire-
tamente atua com crianças na Educação Infantil.didáticas? Essas e outras questões serão foco de 
discussão.

Formadora

Fernanda Flores - Formada em Psicologia, com Mestrado em Educação, pela PUC-SP, atua na área há 
mais de 20 anos. Na Escola da Vila, atualmente, é Diretora Pedagógica da Educação Infantil e Fun-
damental 1. Pelo Centro de Formação, atua em cursos, assessorias, programas para rede particular e 
pública. As questões relacionadas à gestão, formação de professores e avaliação são seus temas de 
maior interesse.

O curso organiza e apresenta uma síntese sobre os currículos para a Educação Infantil da Austrália, 
Nova Zelândia e Reggio Emília, internacionalmente reconhecidos e utilizados como base para organi-
zação de diretrizes curriculares, como vemos na Base Nacional Comum Curricular, que logo mais será 
oficialmente o documento norteador dos currículos das escolas em nosso país.



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.

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$207,50* 2 parcelas de R$230,00*

1 parcela de R$415,00 1 parcela de R$460,00

3 parcelas de R$138,33*

* sem juros.

3 parcelas de R$153,33*

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).


