
ITINERANTE - RIBEIRÃO PRETO/SP - 2018 
Dia 17 de março, na Escola Miró

INFÂNCIA E SOCIEDADE: A DIVERSIDADE CULTURAL E SUA ABORDAGEM NA ESCOLA 

Formadora: Dayane Monteiro 

Objetivo

Refletir sobre o lugar das Ciências Sociais na Educação Infantil, analisando práticas recorrentes no 
cotidiano das escolas. 

A quem se destina

Para profissionais que atuam na Educação Infantil. 

Metodologia

A partir das reflexões que realizaremos sobre o tema, com o apoio de referenciais teóricos, os participan-
tes serão convidados a analisar sequências de atividades já realizadas na Educação Infantil da Escola 
da Vila. 

Programa

Infância e sociedade: leitura e discussão de referenciais teóricos sobre o ensino de Ciências Sociais 
na Educação Infantil; Análise de propostas encaminhadas na Educação Infantil: brincadeiras de dife-
rentes regiões do Brasil e etnia Kalapalo; Reflexões sobre contribuições de funcionários da escola e 
familiares nas sequências de atividades: “Memórias de infância” e “Profissões”.

Formadora

Dayane Monteiro - Professora da Educação Infantil na Escola da Vila há 8 anos. Graduada em Peda-
gogia e Pós-graduada em Arte (“A Arte de ensinar Arte”) - Instituto Singularidades. Cursando a Pós-
Graduação: O livro para a infância: textos, imagens e materialidades - A Casa Tombada.

O curso será um convite a uma reflexão sobre o ensino de Ciências Sociais na Educação Infantil, con-
siderando a heterogeneidade de nossos grupos e a diversidade cultural a que temos acesso dentro e 
fora da escola. A partir da análise de sequências de atividades realizadas na Educação Infantil da Es-
cola da Vila e de outras propostas compartilhadas pelos participantes, discutiremos as possibilidades 
de práticas que dialoguem com as reflexões levantadas. 



Local

Escola Miró

Endereço: Rua Doutor Mário de Assis Moura, 380 - Jardim Nova Alianca, Ribeirão Preto - SP - Clique 
aqui!

Data

Dia 17 de março de 2018 

Carga horária

5 horas

Cronograma

08h30 – 09h00: Credenciamento 

09h00 – 11h30: Curso 

11h30 – 12h00: Intervalo para lanche (incluso) 

12h00 – 14h30: Curso 

Certificado

Emitimos certificado digital para alunos com frequência mínima de 75% da carga horária total.

Desconto

Atenção! Não serão concedidos descontos após a efetivação da inscrição – utilize o código do cupom 
no momento do pagamento.

ZDP 2018: Consulte os benefícios de associados. 

Rede pública e ONGs*:  20% - código do cupom RP20-2QN-8DR-18

Grupo: 10% - grupos acima de sete pessoas. 

Estudante: 10% - código do cupom ES10-PA4-EAT-18

Pais de alunos da Escola da Vila:  20% - código do cupom  PA20-M3V-WWG-PA20-18

Professor da Escola da Vila: 50% - solicite o cupom na secretaria do Centro de Formação.

*Envie cópia do comprovante mensal de rendimentos/holerite, cópia da carteira de faculdade/escola, 
boleto bancário ou a declaração de escolaridade emitida pela unidade de ensino para: centrodefor-
macao@vila.com.br.

Para outras possibilidades entrar em contato com o Centro de Formação (11) 3751-9677 ou centrode-
formacao@vila.com.br.

https://www.google.com.br/maps/place/Escola+Mir%C3%B3/@-21.2152134,-47.8191815,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd360ca22bc2a013d!8m2!3d-21.2152134!4d-47.8191815
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Valor*

a partir de 16/02/2018até 15/02/2018

142,50 - 2 parcelas 157,50 - 2 parcelas

284,00 - 1 parcela 315,00 - 1 parcela

94,67 - 3 parcelas 105,00 - 3 parcelas

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).

Inscrição

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

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 te-
lefone, 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 do curso. 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).

Valores em reais, parcelas sem juros.
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