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

VISITAS CULTURAIS E CURRÍCULO - UMA EXPERIÊNCIA SENSÍVEL PARA A FORMAÇÃO 
DE CIDADÃOS ATIVOS 

Formadora: Marisa Szpigel - Zá  

Objetivo

A proposta do curso é debater sobre as relações entre o currículo de arte com recorte específico nas 
visitas a instituições culturais. A ideia é, em um primeiro momento, apresentar aos participantes o 
trabalho desenvolvido em cada uma das séries do Fundamental 1 e Fundamental 2 na Escola da Vila, 
explicitando os critérios de seleção das instituições culturais e exposições, entre eles, a progressão 
nos enfoques e a articulação entre os projetos e as visitas.

Em um segundo momento, os participantes visitarão uma instituição cultural (provavelmente o Ins-
tituto Figueiredo Ferraz http://www.iff.art.br/) para que, a partir de uma experiência sensível com a 
arte, reflitam sobre a importância de estabelecer relações entre o que acontece dentro e fora da esco-
la e elaborarem planejamentos que abarquem o antes, o durante e o depois da visita.

A quem se destina

A orientadores e professores de Fundamental 1 e 2, professores de arte de Fundamental 1 e 2, educa-
dores de instituições culturais.

Metodologia

• Leitura e discussão de textos, análise de imagens, dinâmicas em grupo e visitas a instituições cul-
turais.

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

• Contato sensível e aprofundamento a partir de leituras de textos sobre arte e literários.

• Análise e debate de estratégias de trabalho antes, durante e depois das visitas.

Visitas a instituições culturais são conteúdo no currículo, um conteúdo transversal a todas as séries 
da escola, desde o primeiro ano do Fundamental 1 até o nono ano do Fundamental 2. Esse não é o 
único conteúdo transversal presente no currículo, há outros, mas o papel que as visitas culturais exer-
cem na formação dos estudantes é fundamental. Isto porque acreditamos que relacionar os projetos 
de arte da escola com os acervos de arte e agendas culturais, além de potencializar o sentido das 
aprendizagens na disciplina, contribui para a formação dos estudantes enquanto cidadãos ativos.



• Visita ao Instituto Figueiredo Ferraz – Ribeirão Preto.

• Registros durante as visitas por meio do desenho e fotografia.

• Reflexão sobre os deslocamentos na cidade em busca de experiências que toquem uma dimen-
são mais subjetiva. 

Formadora

Marisa Szpigel - Professora de arte do Ensino Fundamental 2 da Escola da Vila e formadora do Centro 
de Formação da Escola da Vila desde 1993. Trabalha na Escola da Vila desde 1992, atuando como 
professora da Educação Infantil, do Ensino Fundamental 1 e Fundamental 2. 

Realizou ações de formação e coordenação em diferentes instituições culturais e educativas, tais 
como Fundação Bienal de São Paulo, MAM – Museu de Arte Moderna/SP, IMS - Instituto Moreira Sal-
les/SP, SESC, Comunidade Educativa - CEDAC.

Atualmente orienta grupo de estudos no Museu da Casa Brasileira/ SP e é assessora de Arte da Bea-
con School.

É formada em Artes Plásticas pela FAAP - Fundação Armando Alvares Penteado, com licenciatura plena 
em Arte.

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.

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


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.

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.

Valores em reais, parcelas sem juros.
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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).
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