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

ENSINANDO A NAVEGAR: ESTRATÉGIAS DE SALA DE AULA PARA FORMAR USUÁRIOS 
CRÍTICOS DE INTERNET

Formadoras: Larissa Aliberti e Priscila Demasi

A quem se destina

A profissionais que atuam no Fundamental 1 e/ou interessados em propostas que assumem a tecno-
logia na produção de conhecimento em sala de aula.

Objetivo

• Por meio de fundamentação teórica e análise de práticas em salas de aula, pretendemos compar-
tilhar estratégias didáticas no trabalho com os meios digitais na sala de aula das séries finais do 
Ensino Fundamental 1.

• Discutir/analisar intervenções didáticas do professor que possam potencializar e dar sentido ao 
uso dos meios digitais durante as aulas. 

• Contribuir para a formação de usuários críticos dos meios digitais.

Conteúdos

• Concepções acerca do trabalho com meios digitais em sala de aula.

• Estratégias de ampliação do trabalho com buscadores de internet.

• Sites e pesquisas online: o trabalho com visitas guiadas.

• Conteúdo em vídeo: YouTube.

Estratégias metodológicas

• Apresentação/fundamentação teórica acerca do tema.

A navegação que os alunos realizam na internet é um fato, e não podemos negar as potencialidades 
que esse uso também pode trazer às aulas de diferentes áreas do conhecimento. Considerando esse 
cenário, algumas questões parecem importantes: qual é o papel da escola nesse universo digital? Que 
estratégias utilizar para potencializar o uso da internet na escola visando a gradativa construção de 
usuários mais críticos e autônomos? Como utilizar recursos online – como pesquisa em sites, uso de 
buscadores e canais do YouTube – nas práticas em sala de aula de forma reflexiva e contextualizada?

Nesse curso analisaremos estratégias que ampliem as possibilidades de trabalho com internet em 
sala de aula, tendo como princípio a formação de usuários mais críticos.



• Exploração e apresentação de práticas de trabalho com meios digitais realizadas em séries finais 
de F1.

• Análise das práticas apresentadas e ampliação de possibilidades de trabalho no contexto de 
cada participante. 

Cronograma de atividades

1 - Ideias iniciais: concepções sobre meios digitais em sala de aula.

2 - Oficina: busca de imagens na internet.

3 - Oficina: visita guiada a sites.

4 - Problematização e análise de propostas.

5 - Canais de vídeos e a produção de conteúdo pelos alunos.

6 - Ideias de ações no contexto de cada participante.

Referenciais teóricos

• O ingresso nas culturas do escrito, Autora: Emilia Ferreiro, Editora Cortez.

• Psicologia da educação virtual: aprender e ensinar com as tecnologias da informação e da comu-
nicação. Autor: COLL, César; MONEREO, Carles; Editora: Artmed.

• Las TIC en la escuela, nuevas herramientas para viejos y nuevos problemas. Autores: GOLDIN, 
Daniel; KRISCAUTZKY, Marina; PERELMAN, Flora. 

• Herramientas para enseñar a leer y producir en medios digitales. Autoras: Flora Perelman e Vani-
na Estévez. Editora Aique.

• Enseñando a leer en Internet: pantalla y papel en las aulas. Coordenadora: Flora Perelman. Edi-
tora Aique.

Formadoras

Larissa Aliberti - Graduada em Pedagogia pela Universidade de São Paulo, atua como professora de 
Ensino Fundamental 1 há 9 anos. Atualmente é professora do 5º ano na Escola da Vila.

Priscila Demasi - Graduada em Geografia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas e espe-
cialista em Alfabetização pela Escola da Vila. Atualmente é professora do 5º ano. Atua há mais de 10 
anos em salas de aula do Ensino Fundamental

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.

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

Valores em reais, parcelas sem juros.
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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).
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