
ITINERANTE – TAUBATÉ/SP - 2018 
Dia 10 de março, no Jardim da Nações

LIÇÃO DE CASA: COMO FAZER PARA QUE O ESTUDANTE LHE ATRIBUA SENTIDO? 
Formadora: Lais Pereira de Oliveira

Objetivo

Discutir a respeito das funções que a lição de casa pode ocupar a favor das diferentes aprendizagens 
e seu papel na construção da responsabilidade com o grupo, como também com seu próprio percurso 
como estudante. Assim, o curso abordará ações e instrumentos que permitam que o professor avalie 
os avanços de seus alunos e as propostas que podem ser oferecidas, visando promover uma visão de 
que as lições de casa são tempo de estudo e extensão do que acontece na escola.

A quem se destina

Professores, orientadores e coordenadores que atuam nas classes de 2º a 5º ano do Ensino Funda-
mental 1.

Metodologia

Compartilharemos propostas de lição de casa diferenciadas, bem como processos de correção; analisa-
remos ações que contribuam para compreensão do momento de lição de casa, especialmente do uso 
desta em aula, como apoio ao estudante, discutindo propostas e sequências que favoreçam avanços.

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.

Programa

• Lição de Casa: ideias e práticas no F1 da Vila.

• Seleção e apresentação das lições de casa: o quê, por que e quando.

Lição de Casa costuma ser tema frequente entre professores e alunos, nas conversas de porta de sala 
com familiares e, quase sempre, nas reuniões de pais.

Mas o que queremos com ela está claro? As práticas relacionadas às lições de casa incorporam a 
construção de sentido dentro do projeto pedagógico da instituição?

Neste encontro, exploraremos aspectos que qualificam um projeto consistente de lição de casa, que 
sustente a construção de sentido, num percurso com progressão de desafios e maior autonomia do 
estudante. Abordaremos a necessidade de diversificar os tipos de lição e as correções em função do 
sentido das tarefas e sua continuidade em sala de aula, bem como analisaremos propostas, como a 
de autocontrole na realização das lições de casa e a de escolha de tarefas em função de necessidades 
advindas de avaliação e autoavaliação, todas com forte vínculo com o sentido de estudo que enten-
demos ser essencial nesse contexto.



• Formas de correção diversificadas.

• Propostas de uso da lição de casa como prática de estudo.

Formadora

Laís Oliveira, orientadora de 4ºs e 5ºs anos da Escola da Vila, atua no Centro de Formação há oito 
anos, principalmente na área da Didática da Matemática. Graduada em Pedagogia pela Unicamp.

Local

Colégio Jardim das Nações - R. Benjamin Constant, 29/79 - Jardim das Nações, Taubaté - SP, 12030-
170 - Clique aqui!

Data

Dia 10 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

https://www.google.com.br/maps/place/Col%C3%A9gio+Jardim+das+Na%C3%A7%C3%B5es+(Ensino+M%C3%A9dio)/@-23.026982,-45.5708357,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94ccf8feddbe0131:0xe0fbdd9d5ab0b57!8m2!3d-23.026982!4d-45.568647


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 9/2/2018até 8/2/2018

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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