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

NOMES PRÓPRIOS, CANÇÕES, PARLENDAS, RIMAS E LISTAS - REFLEXÕES SOBRE O 
SISTEMA DE ESCRITA

Formadora: Alessandra Zanetti

Objetivo

O curso foi estruturado para favorecer reflexões acerca do trabalho com os nomes próprios e outros 
textos, como listas, parlendas, canções e rimas, em classes de Educação Infantil (3 a 5 anos de ida-
de). Esse trabalho merece análises criteriosas das intervenções didáticas, considerando seu poten-
cial para que as crianças avancem em relação ao princípio alfabético. 

A quem se destina

A profissionais que atuam nas classes de Educação Infantil (alunos de 3 a 5 anos de idade). 

Metodologia

Serão compartilhados textos e materiais didáticos relacionados ao tema que favorecem um olhar 
mais amplo do professor para que este possa analisar situações, materiais e intervenções didáticas 
ao longo de todas as propostas planejadas para esse curso.

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.

Os nomes próprios são palavras que se tornam referências importantes para as crianças, sobretudo 
quando ingressam na escola, onde podem reconhecê-las e identificar todos os seus espaços e per-
tences. Em função disso, o trabalho com os nomes próprios é realizado sistematicamente em classes 
de Educação Infantil, para que os pequenos alunos aprendam a distingui-los e, posteriormente, a 
grafá-los.

Esse conjunto de palavras acrescido de outros textos, como listas, parlendas, canções e rimas, possi-
bilita amplas e ricas reflexões sobre o sistema de escrita. Assim, torna-se necessário que o professor 
conheça intervenções didáticas potentes que favoreçam as conquistas dos alunos em relação ao 
princípio alfabético.

Questões a serem tematizadas:

• Como o trabalho com nomes próprios, canções, parlendas, rimas e listas favorece a reflexão e o 
avanço em relação ao sistema de escrita?

• Como os alunos avançam na apropriação da leitura e da escrita de seus nomes?

• Quais intervenções específicas e situações didáticas podem, progressivamente, ser propostas e 
realizadas nas salas de Educação Infantil?



Programa

Cabe ao professor refletir e tomar decisões acerca de alguns aspectos: é preciso trabalhar com todos 
os nomes em todas as rodas? As crianças aprendem a ler e a escrever os nomes ao mesmo tempo? Há 
uma progressão no trabalho com nomes? Chamar a atenção para as letras e aprender a nomear letras 
ajuda nesse processo ou há algo mais favorável a ensinar? Como o trabalho com nomes próprios, can-
ções, parlendas, rimas e listas favorece a reflexão e o avanço em relação ao sistema de escrita? Essas 
e outras questões serão foco de discussão no decorrer do curso.

Formadora

Alessandra Guarrera Zanetti - Graduada em Pedagogia pela Universidade Mackenzie. Professora de 
Educação Infantil na Escola da Vila. Atua como formadora no Centro de Formação da Escola da Vila.

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 Ma-
triz 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

262,50 - 2 parcelas 291,00 - 2 parcelas 298,50 - 2 parcelas

525,00 - 1 parcela 582,00 - 1 parcela 597,00 - 1 parcela

175,00 - 3 parcelas 194,00 - 3 parcelas 199,00 - 3 parcelas
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