
ITINERANTE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP - 2018 
Dia 19 de maio, no Colégio ECCOS

INCLUSÃO E DIDÁTICA: A GESTÃO DE SALA DE AULA NA PERSPECTIVA DAS DIFERENÇAS 

Formadora: Marilia Costa Dias 

Objetivo

Debater a teoria que fundamenta a gestão da sala de aula na perspectiva das diferenças e discutir 
possibilidades de trabalho pedagógico, que promovam maior qualidade nos processos de ensino, de 
modo a promover a aprendizagem de todos e de cada um dos alunos, no máximo do seu potencial.  

A quem se destina

O curso é dirigido a professores e coordenadores pedagógicos, tendo como foco a gestão da sala de 
aula.  

Metodologia

• Exposição oral com imagens e vídeos para apresentar informações.

• Debate a partir de questionamentos, em duplas.

Programa

• Concepção de educação e papel da escola na perspectiva inclusiva.

• Desenho universal para a aprendizagem. 

• Concepção de Apoio Educativo.

Formadora

Marilia Costa Dias  - Pedagoga pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mestre e Doutora em 
Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Durante 18 anos trabalhou 
na Educação Básica, como coordenadora pedagógica e professora de Ensino Fundamental. Atuou 

A prática da educação inclusiva diz respeito a uma decisão ética sobre a formação que queremos ofe-
recer às novas gerações, tendo como horizonte a sociedade que queremos construir. Nessa perspecti-
va, a escola é compreendida como um espaço de prática de valores essenciais à vida com dignidade, 
como a solidariedade, a compreensão mútua, o diálogo, o senso de justiça, entre outras coisas. Do 
ponto de vista pedagógico, trata-se de uma abordagem de trabalho que contempla as diferenças e 
que concebe o ensino como uma resposta às necessidades e estilos de aprendizagem de todos os 
alunos, valorizando a interação entre os alunos, a participação ativa, a autonomia e a colaboração 
nas situações de ensino. 



12 anos no ensino superior como professora no curso de Pedagogia; Coordenadora de Programas 
de Pós-graduação e Educação Continuada e Coordenadora do curso de especialização em Educação 
Inclusiva (Pós-Graduação lato sensu). Desde 1990 trabalha como formadora e coordenadora peda-
gógica em programas de formação de professores e gestores públicos. Foi consultora do Ministério 
da Educação, de Secretarias Municipais de Educação, de escolas particulares e organizações sociais, 
em temas relacionados à alfabetização, leitura e escrita, educação inclusiva, inclusão social, gestão 
pedagógica e curricular.

Local

Colégio ECCOS - Rua Cali, 157 | Jd. América | SJC – SP | Fone: 12 3931 8113 - clique aqui

Data

Dia 19 de maio 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.

http://www.colegioeccos.com.br/


*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 20/4/2018até 19/4/2018

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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