
ENSINO E APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
(alunos de 3 a 5 anos de idade)
Formadoras: Alessandra Zanetti e Juliana Karina Oliveira

Objetivo:
Esse curso tem por objetivo tematizar, por meio de leituras, análises de vídeos e diferentes propostas 
de discussão, conteúdos relacionados à adaptação, organização da rotina (planejamento/gestão/ 
avaliação) e situações didáticas relacionadas aos campos de experiência que vêm sendo discutidos 
nos currículos mais atuais da Educação Infantil.

A quem se destina:
Profissionais que atuam na Educação Infantil (alunos de 3 a 5 anos de idade)

Metodologia:
Serão compartilhados textos e sequências de trabalho relacionados aos conteúdos abordados ao 
longo do ano, que favorecem um olhar mais reflexivo e crítico do professor para que possa analisar 
situações, materiais e intervenções didáticas em relação aos conteúdos abordados nos diferentes 
campos de experiências que compõem o currículo da Educação infantil. 
Todo o material de apoio para esse curso será organizado em formato digital e publicado no AVA 
(Ambiente Virtual de Aprendizagem), com acesso até dezembro de 2017. Não serão disponibilizadas 
apostilas impressas.

Programa:
Cabe ao professor refletir e tomar decisões acerca de alguns aspectos: quais as características da faixa 
etária que contempla a educação infantil? Como preparamos as crianças, os pais e a escola para adap-
tação? Como a gestão da sala de aula, do tempo, do espaço auxiliam na organização da rotina? Qual 
é o papel do brincar na formação das crianças? Estas e outras questões serão foco de discussão, por 
exemplo, situações de oralidade, leitura, escrita e formação do leitor literário, assim como o papel da 
récita, contagem, situações-problema.

Formadora: 
Graduada em Pedagogia pela FE-USP, atua como professora de Educação Infantil e é formadora do 
Centro de formação da Escola da Vila.

Local:
Escola da Vila - Unidade Butantã - Rua Barroso Neto, 91 - Vila Indiana, São Paulo – SP.

ATUALIZAÇÃO E FORMAÇÃO 2017
Dias 18/03, 8/04, 20/05, 10/06, 5/08, 2/09, 28/10 e 11/11,
na Escola da Vila, unidade Butantã.



Datas: oito encontros presenciais (aos sábados)
18 de março, 
8 de abril, 
20 de maio, 
10 de junho, 
5 de agosto, 
2 de setembro, 
28 de outubro, 
11 de novembro.

Duração dos encontros: 5 horas (das 8h30 às 13h30)

Certificação digital: Carga horária 103 horas.

Carga horária:  103 horas

Cronograma:
8 horas - 8h20: Credenciamento (dia 18 de março)  
8h20 - 8h30: Boas-vindas e avisos gerais (dia 18 de março)
8h30 - 13h30: Curso
10h30 – 11h45: Intervalo para o café 

Inscrições:
Exclusivamente pelo site do Centro de Formação: <cfvila.com.br>.

Descontos:
Atenção! Não serão concedidos descontos após a efetivação da inscrição – utilize o código do cupom 
no momento do pagamento.
Promoção para pagamento até 24/2/2017 consulte os valores.
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 
contratação 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
Grupos: 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 
Centro 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 escola-
ridade 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.

Valor:
Válidos para pagamento até 24/2/2017:
1 parcela de R$3.578,00
2 parcelas de R$1.789,00
3 parcelas de R$1.192,67
4 parcelas de R$ 894,50*
8 parcelas de R$447,25*



A partir de 25/2/2017:
1 parcela de R$ 3.793,00
2 parcelas de R$ 1.896,50
3 parcelas de R$ 1.264,33
4 parcelas de R$ 948,25*
8 parcelas de R$ 474,13*
* 4 ou 8 parcelas somente para boletos.

Forma de pagamento:
- Cartão de crédito (até 3 parcelas)
- Boleto bancário (os boletos serão enviados 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 20 (vinte) dias úteis, após envio dos 
dados bancários para: 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).

Avaliação e certificado
O curso de atualização e formação - semipresencial do Centro de Formação da Escola da Vila inclui 
avaliação em relação aos procedimentos de ensino e aos ganhos pessoais observados durante as 
propostas de trabalho de cada aluno, pelo formador.
O formador pauta-se nos seguintes critérios para avaliação do aluno: disponibilidade para a realiza-
ção das tarefas envolvendo conhecimento pedagógicos e tecnológicos (AVA - Ambiente Virtual de 
Aprendizagem); qualidade das interações durante as atividades presenciais e online (em colabora-
ção; condições para relacionar textos estudados e situações analisadas; e possibilidades de reapre-
sentação de conteúdos aprendidos.
Ao final do curso, depois de realizar avaliação, o aluno recebe um parecer sobre seu desempenho e 
um certificado de aprovação com a indicação da carga horária. No certificado consta o parecer do 
formador, de apenas um desses conceitos: Satisfatório e Parcialmente Satisfatório. Aqueles que não 
atingirem um desses conceitos não receberão o certificado.


