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

PROJETO DE ESCRITA DE ENSAIO: AUTORIA E INTERDISCIPLINARIDADE
Formadora: Angela Kim  

Objetivo

Apresentar e analisar as etapas da produção do ensaio, tematizando as características do gênero e 
seus impactos nas opções didáticas, a interface com outras disciplinas (para além da Língua Portu-
guesa) e os desdobramentos do trabalho no que diz respeito ao público leitor (apresentação oral e 
resumo).

A quem se destina

A professores e coordenadores de qualquer disciplina que tenham especial interesse em discutir pro-
postas de produção de texto – Ensino Médio (preferencialmente) ou Fundamental 2.

Metodologia

•	 Análise de atividades e produções dos alunos da Escola da Vila.

•	 Leitura de textos conceituais sobre o gênero ensaio e sobre didática.

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

•	 Ensaio.

•	 Interdisciplinaridade.

•	 Projetos didáticos.

•	 Leitura e escrita.

Em tempos líquidos e hipermodernos, a escola coloca-se cada vez mais como importante espaço de 
reflexão	e	de	aprofundamento.	A	produção	de	um	ensaio	no	2°	ano	do	Ensino	Médio	da	Escola	da	
Vila tem se revelado uma experiência crucial no percurso leitor e escritor dos alunos, uma vez que o 
próprio	gênero	exige	uma	abordagem	consistente	e	complexa.	Até	mesmo	a	duração	do	trabalho	–	um	
trimestre	e	meio	–	coloca-o	como	foco	de	resistência	às	experiências	fugazes	e	superficiais	que	temos	
com os textos na atualidade.

A livre escolha do tema também contribui para que esse trabalho seja um divisor de águas no percur-
so estudantil. Além disso, a intensa interlocução – com colegas, professores e outros adultos – sobre 
o tema termina por alçar os estudantes ao papel de protagonistas.

De que forma se organiza esse trabalho extenso, complexo e que necessita da interlocução com pro-
fessores de diferentes áreas? O que os alunos aprendem?



Formadora

Angela	Kim	-	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	professo-
ra 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	Fun-
damental 2. Pelo Centro de Formação da Escola da Vila, ministra cursos e assessorias, e pela mesma 
instituição	atuou	como	docente	do	curso	de	pós-graduação	em	Alfabetização	e	Educação	Infantil.

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.

cfvila.com.br


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*

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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