
PROGRAMAÇÃO OUTONO NA VILA  2018 
Data: 7 de abril 2018, na Escola da Vila, unidade Butantã

O PAPEL DA ESCOLA NA FORMAÇÃO SOCIOMORAL DOS ALUNOS

Formadora: Andrea Polo

A quem se destina

Professores da Ed. Infantil e Ensino Fund. 1,  orientadores e coordenados dos mesmos segmentos.

Objetivo

Discutir o papel da escola na formação sociomoral dos alunos e alunas. 

Metodologia

Apresentação e análise do trabalho realizado na Escola da Vila a partir de discussões, leitura e aula 
expositiva.

Programa

Conceitualização de moralidade a partir de Piaget e Kohlberg. 

- O tempo passa e as ideias sobre família, criança e escola se transformam.

- Decisões institucionais que revelam a consistência do trabalho.

Formadora

Andrea Polo - Orientadora educacional na Educação Infantil da Escola da Vila, atua no Centro de For-
mação há 18 anos. Graduada em Pedagogia e Arte, pós-graduada em Psicopedagogia, com especiali-
zação em Ética e Formação Moral para escolas democráticas.

Na era dos descartáveis, do “usou, joga fora” e dos contatos virtuais é importante que a escola reflita 
sobre experiências de construção de relacionamento com o saber e entre iguais, que vão além do 
imediato, algo que coloque em xeque a crise de valores que a contemporaneidade nos apresenta e 
que aprofunde sensivelmente a compreensão dos alunos diante das diferenças.

Nesse curso discutiremos o papel da escola na formação sociomoral dos alunos, apoiados em bases 
teóricas e exemplos práticos. Apresentaremos situações de planejamento, avaliação e manutenção 
do trabalho que favorecem um olhar mais amplo do professor para a gestão dos relacionamentos.



Local

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

Data

Dia 7 de abril de 2018

Carga horária

5 horas

Cronograma

08h00 – 08h30: Credenciamento  

08h30 – 11h00: Curso

11h00 – 11h30: Intervalo para lanche (incluso)

11h30 – 14h00: 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.

*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.
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Valor*

a partir de 16/3/2018até 15/3/2018

203,00 - 2 parcelas 223,00 - 2 parcelas

406,00 - 1 parcela 446,00 - 1 parcela

135,34 - 3 parcelas 148,67 - 3 parcela

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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