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

MÚSICA: CONEXÃO E CULTURA - UMA LINGUAGEM PARA APROXIMAR ALUNOS, ESCO-
LA E FAMÍLIAS

Formador: Vicente Régis 

A quem se destina

A profissionais que atuam nas classes de Educação Infantil (alunos de 3 a 5 anos de idade) e nas 
classes do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental (alunos de 6, 7 e 8 anos de idade).

Objetivo

Possibilitar que educadores de modo geral ampliem seu repertório e aprofundem sua reflexão sobre 
como a música pode ser uma potente ferramenta para ampliar os laços e melhorar as condições de 
relação entre alunos, famílias e a escola. 

Metodologia

O curso se estrutura em dois eixos.

Expansão de repertório - A partir de uma abordagem sócio-interacionista, oferecer jogos e atividades 
interessantes que podem ser utilizadas para o fortalecimento dos vínculos, bem como construção do 
conhecimento musical. 

Contextualização - Análise e debate sobre registro de projetos e eventos realizados na Escola da Vila, 
bem como referencial teórico. 

Programa

Primeira parte: expansão de repertório

Iniciaremos o curso apresentando algumas brincadeiras cantadas e sua contribuição para a formação 
do grupo, seguidas de jogos de improvisação e sonorização de histórias, enquanto discutimos sobre 
o encaminhamento desse tipo de atividade em sala.

Todo mundo tem algum conhecimento musical. Mesmo que nos coloquemos numa posição muito 
discreta quando somos convidados a cantar ou dançar, é inegável que todos nós carregamos uma 
relação fundamental com essa linguagem ancestral. No mesmo sentido, as crianças também guardam 
uma forte relação com essa linguagem, o que faz com que a música seja uma ferramenta poderosa 
para o ensino. Destinado a professores polivalentes, este curso propõe a vivência prática de canções 
e brincadeiras cantadas que são abordadas de forma a possibilitar que os participantes ampliem seu 
repertório conhecido, ao passo que discutiremos constantemente sobre as melhores formas de lançar 
mão desse recurso na escola.



Segunda parte: análise de projetos e referencial teórico

A partir do registro de projetos desenvolvidos na Escola da Vila, discutiremos sobre as implicações e 
especificidades da implantação de projetos como este em sala de aula.

Formador

Vicente Régis - Coordenador do Setor Cultural e professor de música na Escola da Vila, atua na Educa-
ção Infantil, Ensino Fundamental e Médio, tanto ministrando aulas de música quanto na concepção 
e realização de eventos e projetos relacionados à arte, tecnologia e cultura. Atua como formador no 
Centro de Formação desde 2010.

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

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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