
 
 

 
 
ESFERA Thinking Seminar  
 
Data: 17 e 18 de Agosto de 2013 
 
Horário:   Sábado, das 8h às 16h30 

     Domingo, das 8h30 às 13h00 
 

Local: Auditório do Parque Tecnológico da UNIVAP 
Av. Shishima Hifumi, 2911 – Urbanova -   São José dos Campos – SP 
 
Número de participantes: De 150 a 200 pessoas 
 
Público alvo: O seminário é dirigido a professores, coordenadores e diretores 
de escolas brasileiras, bilíngues e internacionais que tenham interesse em 
aprofundar conhecimentos sobre como estimular processos de pensamento 
em seus alunos. 
 
Apresentação: 

Realizado bienalmente, o Seminário Internacional Esfera apresenta a 
sua 4a edição com o tema Esfera Thinking Seminar, aberto a professores e 
profissionais da área da educação no Brasil.  

Como podemos estimular nossos alunos a pensar, planejar, criar e 
indagar independentemente? O Esfera Thinking Seminar traz uma reflexão 
sobre a construção da cultura do pensar na sala de aula.  

O processo de pensamento deve ser alimentado para que possamos 
criar um ambiente de estímulo aos processos criativos de nossos alunos. Nem 
sempre sabemos se os pensamentos de nossos alunos estão caminhando em 
direções produtivas ou o que devemos fazer para que esses pensamentos 
sejam conectados a outras ideias, dando lugar a novas concepções.  

A criação de uma cultura do pensar, acompanhada de estratégias e 
rotinas de aprendizagem que auxiliam o professor a dar visibilidade ao 
pensamento é o ponto de partida para o 4º Seminário Internacional Esfera. 
 Os palestrantes Ron Ritchhart e Mark Church, co-autores de “Making 
Thinking Visible: How to Promote Engagement, Understanding and 
Independence for all Learners”, farão uma apresentação sobre a teoria e 
prática por trás da Cultura do Pensar e sua aplicação em sala de aula. Agustin 
Onsari traz uma reflexão sobre os processos de indagação e aprendizagem 
ativa, em sintonia com a aprendizagem por meio de projetos. 
 O seminário traz também workshops voltados para a aplicação prática  
nas áreas de Differentiated Instruction/Instrução diferenciada, 
Inquiry/Indagação,  documentação pedagógica, aprendizagem colaborativa 
e criatividade. 

 
 
 
 



 
 

 
 

Palestrantes Convidados / Key Note Speakers 
 
 
 
 

 
Ron Ritchhart é pesquisador sênior do 
Projeto Zero da Universidade de  
Harvard. Sua pesquisa atual concentra-
se na melhoria da cultura do pensar na 
escola e na sala de aula.  
As pesquisas e escritos de Ron, 
especialmente a sua teoria do caráter 
intelectual e sua fundamentação para 
o entendimento da cultura de grupos, 
tem enriquecido o trabalho das escolas, 
museus e organizações em todo o 
mundo. Ron atualmente dirige os 
projetos de  Culturas de Pensamento 
que visam facilitar a aprendizagem 
eficaz nas salas de aula, escolas e 
organizações. Detalhes e práticas deste 
projeto podem ser encontrados no mais 
recente livro de Ron, “Making Thinking 
Visible”. 

Ron Richhart is a Senior Research 
Associate at Harvard Project Zero. His 
current research focuses on developing 
intellectual character, making thinking 
visible, and enhancing school and 
classroom culture.  Ron's research and 
writings, particularly his theory of 
Intellectual Character and his 
framework for understanding group 
culture, have informed the work of 
schools, museums, and organizations 
throughout the world. Ron currently 

directs the worldwide Cultures of 
Thinking project aimed at facilitating 
effective learning in classrooms, schools, 
and organizations. Details and practices 
from this project can be found in Ron’s 
latest book, Making Thinking Visible.   

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mark Church atua como educador há 
mais de vinte anos e tem um interesse 
particular em ajudar professores e 
lideranças  a cultivar melhores 
oportunidades de pensamento e 
aprendizagem para seus alunos. Como 
facilitador, trabalha com escolas e distritos 
escolares ao redor do mundo, 

encorajando a criação de ricas 
comunidades de aprendizagem. Em seu 
trabalho, Mark se inspira na sua 
experiência diversificada e prática em 
sala de aula no Ensino Fundamental, nos 
Estados Unidos, Japão, Alemanha e 
Holanda. 

 

Mark Church has been an educator for 
nearly twenty years and has a particular 
interest in helping teachers and school 
leaders think deeply about their efforts to 
cultivate thinking and learning 
opportunities for students. A skilled 
facilitator, he works with schools and 
districts throughout the world, encouraging 
efforts to create rich communities of 
practice for educators committed to 
being mindful students of those they teach 
and lead. In his work, Mark draws on his 
extensive and diverse teaching 
background, having taught elementary 
and middle school students in the United 
States, Japan, Germany and The 
Netherlands. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Agustin Onsari  nasceu  em  Buenos 
Aires, em 1963.     Formou-se como 
professor para o ensino fundamental 
na Escola Nacional Normal Superior 
Antonio  Mentruyt   em  Lomas  de 
Zamora   e  como   professor    de 
Matemática, Física e Cosmografia no 
Instituto  Presbítero   Antonio   Maria 
Saenz, também em Lomas de 
Zamora. Trabalhou como professor do 
ensino fundamental, professor do 
ensino médio e professor em institutos 
de formação de professores. 
Atualmente trabalha para a organi-
zação do Bachillerato Internacional, 
onde oferece cursos de formação de 
professores. Desde 2008 reside no 
Brasil com sua família e trabalha 
como coordenador Pedagógico no 
colégio St. Francis, em São Paulo. 
 
 
Andrea Fernandez formada em 
Propaganda e Marketing e em 
Educação, com licenciatura para 
Ensino Fundamental e Educação 
Infantil. Trabalha com educação há 
13 anos. Foi diretora de uma escola 
de inglês para crianças e 
adolescentes. Nessa instituição, 
desenvolveu o currículo do ensino 
da língua através de atividades 
lúdicas e coordenou grupos de 
treinamento para professores. Há 
oito anos leciona na Escola 
Internacional St. Francis. Durante 
esse período, adquiriu sólida 
experiência na implementação e 
desenvolvimento - do currículo IB - 
International Baccalaureate. Como 
professora no ensino fundamental, 
organiza projetos de ao social com 
os alunos. Além disso, participa 
ativamente do corpo docente para 
aprimorar o Projeto Político 
Pedagógico da escola. Ao longo 
de sua carreira, participou de 
diversos cursos e workshops. Através 

de treinamentos oferecidos pelo IB, 
foi habilitada para prestar 
consultoria em escolas que seguem 
a filosofia do PYP - Primary Years 
Program. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Program / Programação: 
 
 
August 17 Program 
8:00 – 8:30 Registrations / Inscrições 
8:30 – 9:00 Opening Session / abertura 
9:00 – 10:15 General Session: Ron Ritchhart   

Creating a Culture of Thinking – Criando uma cultura do Pensar 

10:15 – 10:45 Coffee break 
10:45 – 12:00 General Session: Mark Church   

Thinking Routines / Rotinas de Pensamento 
12:00 – 1:30 Lunch / Almoço 
1:30 – 3:00 Workshops   

Visible thinking, differentiated instruction, inquiry / Pensamento 
visível,  instrução diferenciada, indagação 

3:00 – 3:30 Coffee break 
3:15 – 4:45 General Session: Ron Ritchhart and Mark Church  
 

August 18 Program 

8:00 – 8:30 Reception / Recepção 

8:30 – 10:00 General Session: Agustin Onsari / Andrea Fernandez 

10:00 – 10:30 Coffee break 

10:30 – 12:00 Workshops   

Visible thinking, differentiated instruction, inquiry / Pensamento 
visível,  instrução diferenciada, indagação  

12:00 – 1:00 Closing Session / encerramento 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

 

1. Imprima e preencha a ficha de inscrição abaixo; 

2. Deposite o valor correspondente à inscrição no Banco Santander, Ag. 
4334, C/C 13000439-6 em nome de Associação Educacional Esfera – 
CNPJ 06.274.392/0001-63; 

3. Envie a ficha de inscrição e o comprovante de pagamento para o 
email comunicacao@escolaesfera.com.br ou via correio no endereço 
Av. Anchieta, 908 – Jd. Nova Europa – CEP: 12.242-280 - São José dos 
Campos/SP; 

4. Após o envio do comprovante, você receberá um e-mail confirmando 
sua inscrição. Só assim estará finalizado o processo. 

 

*Vide página 7 para inscrição individual, página 8 para inscrição de grupos, 
página 9 em diante formulários em inglês.  

**Inscrições e pagamentos também podem ser feitos diretamente na 
recepção da Esfera Escola Internacional, em cheque ou dinheiro. 

***VAGAS LIMITADAS. Inscrições disponíveis até o limite de vagas. 

 

 

VALORES: 

 

Inscrições de 10 de junho a 14 de agosto: R$ 230,00 por pessoa 

Grupos de 5 pessoas ou mais: R$ 210,00 por pessoa 

Inscrições no dia do evento: R$ 250,00 por pessoa (sujeitas à disponibilidade de 
vagas) 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 

 

Nome do Participante:  

 

 

__________________________________________________________ 

RG:   CPF:   

 

Endereço: 

 

 

Telefone: 

 

 

 

Celular: 

 

 

 

E-mail: _________________________________________________________________________ 

 

Nome da Instituição: 

 

__________________________________________________________ 

 

Tipo de instituição:  (   ) Escola privada       (   ) Escola pública       (   ) Escola de Idioma   

                                     (   ) Outra entidade. Especifique: _________________________________ 

 

Segmento em que atua: 

(   ) Educação Infantil       (   ) Ensino Fundamental I                       (   ) Ensino Fundamental II                     
(   ) Ensino Médio               (   ) Ensino Técnico Profissionalizante    (    ) Ensino Superior          

 

 

 

 

 



 
 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA GRUPOS 

 

Nome da Instituição: _______________________________________________________ 

Tipo da Instituição: (   ) Escola privada  (   ) Escola pública  (   ) Escola de Idioma 

(   ) Outra entidade. Especifique: _________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________ 

Telefone: __________________________  Telefone/FAX:  _________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________________ 

Segmento em que atua: 

(    ) Educação Infantil    (    ) Ensino Fundamental I      (    ) Ensino Fundamental II      

(    ) Ensino Médio    (    ) Ensino Técnico Profissionalizante    (    ) Ensino Superior 

 

Nome: _________________________________________ RG: _____________________ 

Função: ___________________________________________________________________ 

Tel.: _________________________________  Cel.: ________________________________ 

Nome: _________________________________________ RG: _____________________ 

Função: ___________________________________________________________________ 

Tel.: _________________________________  Cel.: _________________________________ 

Nome: _________________________________________ RG: _____________________ 

Função: ___________________________________________________________________ 

Tel.: _________________________________  Cel.: ________________________________ 

Nome: _________________________________________ RG: _____________________ 

Função: ___________________________________________________________________ 

Tel.: _________________________________  Cel.: ________________________________ 

Nome: _________________________________________ RG: _____________________ 

Função: ___________________________________________________________________ 

Tel.: _________________________________  Cel.: ________________________________ 

 



 
 

 

REGISTRATION PROCESS 

 

1. Print and complete the registration form below; 

2. Deposit the applicable amount into the following bank account: 
Santander Bank, Ag. 4334, C/C 13000439-6 in the name of  Associação 
Educacional Esfera – CNPJ 06.274.392/0001-63; 

5. Send the registration form and proof of payment to the following email 
comunicacao@escolaesfera.com.br or post to Av. Anchieta, 908 – Jd. 
Nova Europa – CEP: 12.242-280 - São José dos Campos/SP; 

3. Once we receive your registration, you will receive confirmation by 
email. The registration process is then finalized.  

 

* For Individual registration please complete the form on page 10  and for 
group registration please complete page 11. 

**Applications and payments can be also made directly with Reception at 
Esfera Escola International, in cheque or cash. 

***LIMITED AVAILABILITY. Applications will be limited to the number of the spots 
available.  

 

 

Cost: 

 

Applications made between 10th June and 14th August: R$ 230,00 per person 

Groups of 5 people or more: R$210,00 per person 

Applications on the day of the event: R$ 250,00 per person (subject to available 
spaces) 
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REGISTRATION FORM 

 
 

Participant Name:  

 

 

__ 

RNE/ID:    

 

Address: 

 

 

Telephone: 

 

 

 

   Cellular: 

 

 

 

E-mail: _________________________________________________________________________ 

 

Name of Institution: 

 

 

 

Type of Institution: (   ) Private School       (   ) Public School      (   ) Language School 

                                 (   ) Other Entity. Specify: ___________________________________________ 

 

Current Area of Work: 

(   ) Preschool Education               (   ) Elementary                   (   ) Middle School 

 

(   ) High School        (   ) Technical Education       (   )  University      

 

 

 

 

 



 
 

 

REGISTRATION FORM FOR GROUPS 

 

Name of Institution: _________________________________________________________ 

Type of Institution: (   ) Private School   (   ) Public School    (   ) Language School 

(   ) Other Entity. Specify:___________________________________ 

Address: _________________________________________________________________ 

Telephone: ___________________________  Telephone/FAX:  ____________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

Current Area of Work: 

(   ) Preschool Education               (   ) Elementary                   (   ) Middle School 

(   ) High School        (   ) Technical Education       (   )  University      

 

Name: _________________________________________ ID: ______________________ 

Occupation:________________________________________________________________ 

Phone: _________________________________  Cel.: __________________________ 

Name: _________________________________________ ID: ______________________ 

Occupation:________________________________________________________________ 

Phone: _________________________________  Cel.: _________________________ 

Name: _________________________________________ ID: _____________________ 

Occupation:________________________________________________________________ 

Phone: _________________________________  Cel.: _________________________ 

Name: _________________________________________ ID: _____________________ 

Occupation:________________________________________________________________ 

Phone: _________________________________  Cel.: __________________________ 

Name: _________________________________________ ID:______________________ 

Occupation:________________________________________________________________ 

Phone: _________________________________  Cel.: _________________________ 

 


