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

UMA ROTINA DE BOAS PROVOCAÇÕES PARA CRIANÇAS: PRÁTICAS QUE AMPLIAM OS 
CRITÉRIOS NA LEITURA E ESCRITA 

Formadora: Daniela Munerato 

Objetivo

Elaborar práticas que podem ser utilizadas no cotidiano da Ed. Infantil em favor da leitura e da escrita, 
como boas provocações para compreendermos como a criança pensa e pode avançar.

A quem se destina

Para profissionais de Educação Infantil interessados no tema.

Metodologia

Trabalharemos  com a reflexão e exemplos de atividades, bem como a possibilidade de podermos am-
pliá-las.

Programa

Abordaremos no tempo de curso os seguintes eixos:

• O desenvolvimento da criança - fases e mudanças observadas ao longo da Ed. Infantil - como ela 
pensa e hipóteses diferentes. O que fazer com a diversidade?

• Ler e escrever- qual o tempo destinado e o que se espera dos pequenos desse segmento.

• Planejamento - como o professor se prepara para boas provocações. Como fazer esse planeja-
mento?

Durante o curso, o foco estará na reflexão e nas possibilidades de boas provocações para as crianças 
nas atividades de ler e escrever cotidianas. Considera-se a sala de aula um ambiente importante a ser 
planejado e bem utilizado em favor dessas atividades. Mas o professor sempre tem dúvidas a respeito 
do que expor e do aproveitamento que as crianças fazem do que está nos murais. Um objetivo im-
portante da escola é favorecer, por meio de propostas diversificadas, seja no grupo todo, nos peque-
nos grupos ou individualmente, que as crianças sigam pensando sobre a leitura e a escrita, tenham 
questões e respondam a essas provocações que as fazem avançar. Nesse sentido, convido vocês a 
planejarem comigo algumas propostas, considerando a idade das crianças, o tempo, o espaço e as 
boas situações de aprendizagem.



Formadora

Daniela Munerato - Orientadora educacional da Educação Infantil da Escola da Vila desde 2011, e 
capacitadora do Centro de Estudos desde 2004, atuando em diferentes tipos de formação dos profis-
sionais da rede pública e privada em cursos presenciais e on-line, especialização, ZDP, em ações em 
diversas localidades do Brasil. Trabalhou no segmento da Educação Infantil na Vila como professora 
de 2003 a 2010, com experiência anterior na área desde 1991. Graduou-se em Psicologia, e é pós-
graduada em Psicopedagogia. Atualmente mestranda do Instituto de Psicologia da USP. 

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

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


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.

Valor*

a partir de 16/02/2018até 15/02/2018

177,50 - 2 parcelas 195,00 - 2 parcelas

355,00 - 1 parcela 390,00 - 1 parcela

118,33 - 3 parcelas 130,00 - 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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