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

USO DA TECNOLOGIA NA SALA DE AULA 

Formadora: Angela Kim 

Objetivo

Discutir o uso das Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação (TDIC) no contexto escolar e 
elaborar uma situação didática utilizando as TDICs. 

A quem se destina

Profissionais do Ensino Fundamental 2. 

Metodologia

Estudo de referencial teórico - leitura de textos ou apresentações feitas pela formadora.

Análise de exemplos de atividades realizadas na Escola da Vila.

Apresentação de ferramentas digitais.

Fóruns de discussão.

Elaboração de situação didática usando as TDICs.

Programa

Ferramentas digitais diversas (exemplo: escrita colaborativa, linha do tempo, esquemas e mapas con-
ceituais, apresentações etc.).

• Situação didática.

• Tipos de conteúdo.

• Planejamento e variáveis didáticas.

• Multiletramento.

Todo o material de apoio 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.

Formadora

Angela Kim - Graduada em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1999), e 
mestre  em Linguística Aplicada e Estudos de Linguagem pela PUC-SP (2011). Atualmente faz supervi-



são da área de Língua Portuguesa e Literatura do Ensino Médio da Escola da Vila, onde também atuou 
como professora de Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. Pelo Centro de For-
mação da Escola da Vila, ministra cursos e assessorias, e pela mesma instituição atuou como docente 
do curso de pós-graduação em Alfabetização e Educação Infantil. Pela Editora do Brasil, publicou livro 
didático na área de Língua Portuguesa.

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

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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