
PROGRAMAÇÃO DE VERÃO 2018 
Dias 24 e 25 de janeiro, na Escola da Vila, unidade Butantã

NARRAR, ENTREVISTAR, DISCUTIR, COMENTAR - PRÁTICAS DE ORALIDADE NA
EDUCAÇÃO INFANTIL.

Formadora: Daniela Munerato

Objetivo

O principal objetivo desse curso é refletir sobre situações de oralidade no cotidiano escolar. A criança 
fala o quê? Para quê? Como comunicam o que pensam? Como aprendem em situações mais e menos 
formais diferentes gêneros orais? Como se estruturam os eixos desse trabalho (entrevistar, narrar 
comentar, relatar, declamar)?

A quem se destina

A orientadores e professores da Educação Infantil interessados em conhecer ou refletir sobre esses 
temas. 

Metodologia

Utilizaremos textos, vídeos e dinâmicas.

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

Trabalharemos com estratégias formativas para educadores:

• Que textos e questões norteadoras nos fazem refletir sobre a oralidade nas diferentes turmas e 
idades presentes no segmento?

• Como capacitar professores para saberem planejar situações específicas das Práticas de Lin-
guagem, olhando para os diferentes eixos? Qual é o papel do professor e das intervenções que 
caminham para novas conquistas da criança?

A oralidade norteia todas as áreas de conhecimento, mas existem focos importantes no trabalho com 
este eixo das Práticas de Linguagem que formam o aluno para narrar, entrevistar, discutir, comentar. 
Como contemplar tais situações no planejamento? Como intervir e avaliar? 



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 online, 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 da Vila unidade Butantã - Rua Barroso Neto, 91 - Vila Indiana - São Paulo SP

Data

24 e 25 de janeiro de 2018.

Carga horária

12 horas

Certificado

Emitimos certificado digital para alunos com frequência mínima de 75% da carga horária total.

Cronograma

08h00-08h20: Credenciamento e café de boas-vindas
08h20-08h30: Boas-vindas e avisos gerais 
08h30-16h00: Curso
15 minutos - Intervalo para café 
1 hora e 15 minutos - Intervalo para o almoço*

*No horário de almoço nossa cantina estará aberta e oferecerá um cardápio variado, saudável e sabo-
roso (comercializado). 

Desconto

Participe da Programação de Verão e assista gratuitamente a palestra “Entre moldes e nortes - a Matriz 
Curricular para a Educação Infantil” com Fernanda Flores.

Faça sua inscrição para Programação de Verão + Formação Online com desconto de 15% - ótima opor-
tunidade para seguir com percurso formativo (desconto cumulativo para o combo).

Associados ao programa ZDP 2018, Rede pública, ONGs, Grupo, Estudante, Pais de alunos da Escola 
da Vila e Professor da Escola da Vila.

Consulte no site todas as informações, para outras possibilidades entrar em contato com o Centro de 
Formação (11) 3751-9677.



Atenção! Não serão concedidos descontos após a efetivação da inscrição – utilize o código do cupom 
no momento do pagamento.

Valores

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.

de 1 até 14/12/2017 a partir de 15/12/2017até 30/11/2017

316,00 - 2 parcelas 349,00 - 2 parcelas 360,00 - 2 parcelas

632,00 - 1 parcela 698,00 - 1 parcela 720,00 - 1 parcela

210,67 - 3 parcelas 232,66 - 3 parcelas 240,00 - 3 parcelas
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