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

NARRAR, VER, LER E IMAGINAR: O TRABALHO COM LITERATURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Formadora: Viviane Soares Anselmo 

A quem se destina

A profissionais da Educação Infantil

Objetivo

• Discutir critérios para a composição de acervos de salas.

• Analisar propostas que envolvem o trabalho com leitura literária nas diversas turmas da Educa-
ção Infantil. 

• Refletir sobre aspectos que envolvem a leitura de títulos na rotina da escola.

Conteúdos

• A importância da Literatura na Educação Infantil.

• Livros infantis: critérios para escolha das obras, análise de títulos, categorias e características.

• Literatura no dia a dia da escola: momentos da rotina, roda de história, conversas literárias, o es-
paço do silêncio, o papel das imagens. 

• Sequências didáticas com leitura literária: análise de propostas. 

Estratégia metodológica

Serão apresentados princípios teóricos sobre o trabalho com Literatura para as crianças pequenas, de 
onde partiremos para discutir sua importância na Educação Infantil. Na sequência, analisaremos títu-
los e os critérios para composição de acervos de classe, bem como sequências didáticas e propostas 
envolvendo a leitura literária. 

Durante o curso, refletiremos sobre diversos aspectos que envolvem o trabalho com literatura na 
Educação Infantil, considerando sua importância na formação e na rotina das crianças. Discutiremos 
critérios para seleção de livros, possibilidades de propostas com diferentes faixas etárias e a impor-
tância das rodas diárias de histórias, com todos os encantos e particularidades que envolvem esse 
ritual.



Formadora

Viviane Soares Anselmo - Graduada em Pedagogia, cursando mestrado na área de Sociologia da Edu-
cação na Universidade de São Paulo. Professora de Educação Infantil da Escola da Vila. Participa do 
grupo de estudos “Pesquisa e Primeira Infância: linguagens e culturas infantis”, na Faculdade de Edu-
cação da Universidade de São Paulo.

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.
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Para outras possibilidades entrar em contato com o Centro de Formação (11) 3751-9677 ou centrode-
formacao@vila.com.br.

Valor*

a partir de 16/3/2018até 15/3/2018

165,00 - 2 parcelas 182,00 - 2 parcelas

330,00 - 1 parcela 364,00 - 1 parcela

110,00 - 3 parcelas 121,34 - 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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