
PROGRAMAÇÃO DE INVERNO 2017 
Dias 24 e 25 de julho, na Escola da Vila, unidade MORUMBI.

EXPERIÊNCIAS COM MEIOS DIGITAIS NO FUNDAMENTAL 1

Formadoras: Larissa Aliberti e Priscila Demasi

Objetivo

Por meio de fundamentação teórica e análise de práticas em salas de aula das séries finais do Funda-
mental 1, pretendemos compartilhar projetos de trabalho de estudantes em contextos de análise e 
produção em meios digitais e reflexões advindas dessas experiências.

A quem se destina

A profissionais que atuam no Fundamental 1 e/ou interessados em propostas que assumem a tecno-
logia na produção de conhecimento em sala de aula.

Metodologia

Apresentação de fundamentação teórica acerca do tema.

Análise detalhada das práticas selecionadas.

Trabalho em grupo e debates sobre propostas contextualizadas.

Todo o material gráfico 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

• Ler e escrever em meios digitais.

• Meios digitais e a produção de conhecimento em sala de aula.

• Projetos de trabalho.

Formadoras

Larissa Aliberti - Graduada em Pedagogia pela Universidade de São Paulo, atua como professora de 
Ensino Fundamental 1 há 9 anos. Atualmente é professora do 5º ano na Escola da Vila.

Priscila Demasi - Graduada em Geografia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas e espe-
cialista em Alfabetização pela Escola da Vila. Atualmente é professora do 5º ano. Atua há mais de 10 
anos em salas de aula do Ensino Fundamental 1. 

O curso apresenta um conjunto de experiências práticas acerca da utilização de meios digitais na 
formação de leitores, escritores, ouvintes e falantes de nosso espaço e tempo, nas séries finais do 
Fundamental 1, a partir da experiência da Escola da Vila.



Local

Escola da Vila unidade MORUMBI. Rua Alfredo Mendes da Silva, 55 - São Paulo SP.

Fones: (55-11) 3751-5255 ou (55-11) 3058 5255

Data

24 e 25 de julho de 2017.

Carga horária

12 horas

Cronograma

08h00 - 08h20: Credenciamento (dia 24) e café de boas-vindas
08h20 - 08h30: Boas-vindas e avisos gerais (dia 24)
08h30 - 16h00: Curso
15 minutos - Intervalo para café  
1 hora e 15 minutos - Intervalo para o almoço*

*No horário de almoço nossa cantina estará aberta e oferecerá um cardápio variado, saudável e sabo-
roso (comercializado).

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 email 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.

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*

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.

A partir de 28/6/17Pagamento até 27/6/17

2 parcelas de R$275,00* 2 parcelas de R$291,50*

1 parcela de R$550,00 1 parcela de R$583,00

3 parcelas de R$183,33* 3 parcelas de R$194,33*
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