


24/7
Bullying: como lidar
com isso na escola?

8h às 10h

“O Professor” – Qual o 
futuro da profissão? 

10h30 às 12h30

Critérios para escolha
de livros infantis e

infanto-juvenis 

14h às 18h

23/7*
Linguagem de Infância

– O Desenho Infantil

8h às 10h

m
a
n
h
ã

Base Nacional
Curricular Comum e a

Educação Infantil

10h30 às 12h30

O movimento livre dos
bebês segundo a

abordagem Pikler

14h às 16h

t
a
r
d
e

Alfabetização e
Letramento na escola

da infância

16h30 às 18h30

25/7
Fronteiras da 

Literatura Infantil 

9h às 12h

Translanguaging:
A construction referring

to the complex use of
more than one language

9h às 12h

Matéria, materiais
e materialidade

– Um atelier Reggiano

14h às 18h

26/7
Trilhas de Leitura

9h às 12h

Tecnologias para 
o Ensino 

9h às 12h

O que é
Inteligência Emocional e

como desenvolvê-la

14h às 18h

27/7
Espaço: o 3º educador
– Uma visão Reggiana

9h às 12h

Cultura Maker

14h às 18h

*Cursos de aprofundamento em Educação Infantil, com inspiração em Reggio Emilia

Ensino Híbrido

9h às 12h



LINGUAGEM DE INFÂNCIA - 
O DESENHO INFANTIL
(com inspiração em Reggio Emilia)

23/07 - às 8h

Duração: 2h Investimento: R$ 90,00

A criança representa o mundo por meio de desenhos e esta 
linguagem é parte importante do currículo escolar.  

Neste encontro, haverá uma vivência e uma discussão sobre as 
práticas e intervenções necessárias para que a criança possa 
pensar sobre suas representações gráficas.

Patrícia Garbosa de Mello Fonseca tem graduação em Pedago-
gia, é coordenadora de Ed. Infantil do Colégio Objetivo Sorocaba, 
Professora Alfabetizadora, e tem Pós-graduação em Didática em 
Educação Infantil e Séries Iniciais.

Priscila Puccetti Kyt tem graduação em Letras e 
Pedagogia, é coordenadora de Ed. Infantil do Colégio Objetivo 
Sorocaba, Professora Alfabetizadora, tem Pós-graduação em 
Didática em Educação Infantil e Séries Iniciais, e em Pedagogia 
Empreendedora e Docência no Ensino Superior. É Especialista nas 
áreas de alfabetização em Língua Materna, Matemática e Gestão.

Formadoras



BASE NACIONAL CURRICULAR 
COMUM E A EDUCAÇÃO INFANTIL

23/07 - às 10h30

Duração: 2h Investimento: R$ 90,00

De que maneira a Base Nacional Curricular Comum 
interfere na construção do currículo da Educação Infantil? 

Neste encontro, será abordada a implementação da BNCC, 
considerando a criança como centro do processo 
de aprendizagem.

Patrícia Garbosa de Mello Fonseca tem graduação em Pedago-
gia, é coordenadora de Ed. Infantil do Colégio Objetivo Sorocaba, 
Professora Alfabetizadora, e tem Pós-graduação em Didática em 
Educação Infantil e Séries Iniciais.

Priscila Puccetti Kyt tem graduação em Letras e 
Pedagogia, é coordenadora de Ed. Infantil do Colégio Objetivo 
Sorocaba, Professora Alfabetizadora, tem Pós-graduação em 
Didática em Educação Infantil e Séries Iniciais, e em Pedagogia 
Empreendedora e Docência no Ensino Superior. É Especialista nas 
áreas de alfabetização em Língua Materna, Matemática e Gestão.

Formadoras



O MOVIMENTO LIVRE DOS BEBÊS
SEGUNDO A ABORDAGEM PIKLER

23/07 - às 14h

Duração: 2h Investimento: R$ 90,00

Quais são os espaços e os materiais que oportunizamos 
aos bebês? 

Qual é a relação dos adultos com os cuidados?

A abordagem Pikler traz uma reflexão sobre a interação do 
adulto com a criança, numa relação afetiva e de confiança. Neste 
encontro, os educadores refletirão sobre como os espaços e os 
materiais podem contribuir para o desenvolvimento da 
autonomia e a exploração sensorial dos bebês.

Gisele Puccetti Rodrigues Lombardi é pedagoga, com 
pós-graduação em Alfabetização e Letramento, e especialista 
em Formação Docente – Espaços de Aprendizagem. Além 
dessas, tem diversas especializações, todas na área da 
Educação. Atua como Coordenadora da Educação Infantil de 0 
a 3 anos no Colégio Objetivo Sorocaba, unidade Portal 
da Colina.

Formadora



23/07 - às 16h30

Duração: 2h Investimento: R$ 90,00

Existe uma fase propícia, que favoreça a aprendizagem da leitura 
e da escrita? 

Como reconhecer o interesse e desenvolver essa habilidade? 

Neste encontro, serão discutidos os objetivos que o professor 
pretende alcançar, considerando a criança como centro do 
currículo da infância. 

Elaine Giudice é professora formada e certificada pela 
Universidade de Sorocaba  e Pós-graduada pelo Instituto
Singularidades. Há 22 anos trabalha no Colégio Objetivo Portal 
e, atualmente, está responsável por uma sala de 1º ano do 
Ensino Fundamental. Suas experiências estão relacionadas ao 
desenvolvimento das crianças em sua primeira Infância.

Formadora

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 
NA ESCOLA DA INFÂNCIA
(com inspiração em Reggio Emilia)



24/07 - às 8h

Duração: 2h Investimento: R$ 90,00

O bullying é um fenômeno social da atualidade que deve ser 
pensado por todos educadores independentemente da 
disciplina que ministram.
 
O que se propõe nesse encontro é apresentar um leque de 
implicações que perpassam o tema do bullying, as quais muitas 
vezes não são identificadas pelos próprios educadores.
 
Daremos enfoque na vítima, no praticante, na plateia e nos 
educadores enquanto participantes dessa relação 
social perversa. 

Poderiam os adultos influenciar positiva ou negativamente numa 
relação de bullying? A plateia poderia ter algum ganho nesse 
tipo de relação? Quem sofre é apenas a vítima? 

Essas e outras questões são essenciais para que os educadores 
possam agir em conjunto com os alunos em busca de um 
ambiente escolar cada vez mais ético e cooperativo.

Bruno Ottati Marte é sociólogo, psicanalista e professor do Pro-
grama de Desenvolvimento Pessoal e Social (PDPS) no Objetivo 
Sorocaba.

Formador

BULLYING: COMO LIDAR 
COM ISSO NA ESCOLA?



Duração: 2h Investimento: R$ 90,00

Flipped classroom, gamification, PBL... 

As metodologias ativas de aprendizagem estão tomando cada 
vez mais espaço nas salas de aula. No entanto, a principal 
pergunta ainda não foi respondida adequadamente: “Onde e 
como o professor entra nessa história?”

Aproveitando a experiência na criação e desenvolvimento de 
vários projetos educacionais, com projeção nacional, o 
professor Sadao Mori fará uma rápida análise do cenário atual 
para apresentar o desdobramento mais provável da profissão 
nos próximos anos.

Sadao Mori é Bacharelado em Física e Matemática pela USP. 
Professor no Curso e Colégio Objetivo São Paulo e Sorocaba. 
Professor e assessor pedagógico. Apresentador e roteirista do 
programa “O Professor”, Rede Cultura de Televisão. Idealizador 
do projeto “Nova Sala de Aula” – Grupo Anima.

Formador

“O PROFESSOR” - QUAL O 
FUTURO DA PROFISSÃO? 

24/07 - às 10h30



Duração: 4h Investimento: R$ 180,00

É importante que a formação dos professores inclua 
procedimentos de seleção de livros para crianças e jovens. Falar 
em procedimentos de seleção de livros é, indiretamente, claro, 
falar de leitura. Mas escolher a leitura de seus alunos, contudo, 
é um passo além na formação do professor leitor. Bastaria a este 
profissional ser um leitor proficiente? Ele precisa ser capaz de, 
conhecendo a imensa oferta de livros disponíveis para o mercado 
escolar, indicar aqueles que – a seu juízo- mais agradarão a seus 
alunos, melhor se prestarão ao tipo de leitura que ele quer que 
seus alunos desenvolvam, mais se aproximarão do programa 
interdisciplinar daquele bimestre, e por aí vai. 

E como trabalhar tais experiências e competências com esse 
docente? É possível trabalhar critérios claros e funcionais para a 
tarefa de selecionar livros?

É para suprir essa demanda, ou parte dela, que a oficina “Critérios 
para escolha de livros infantis e infantojuvenis” será oferecida a 
professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental.

Profª. Dra. Kátia Chiaradia, graduada em Letras, Mestre e 
Doutora em Literatura Brasileira pela UNICAMP-Campinas. 
Trabalha como professora de Ensinos Fundamental, Médio e 
Superior, e como formadora docente. Desde 2003 trabalha com 
processos seletivos, como banca corretora e/ou examinadora. 
Desde 2008 trabalha como revisora de textos no Colégio 
Objetivo Sorocaba.

Formadora

CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DE LIVROS 
INFANTIS E INFANTOJUVENIS

24/07 - às 14h



Duração: 3h Investimento: R$ 135,00

Um dos principais aspectos do trabalho com leitura e 
escrita na escola é a classificação dos textos literários. O que 
ler? O livro é adequado para determinada faixa etária? 
Educadores e educadoras precisam responder consistentemente 
a essas questões.

O curso “Fronteiras da literatura infantil” trabalhará com os 
seguintes elementos, fundamentais para um trabalho de alto 
nível em literatura: conceito de literatura infantil; conceito de 
literatura adulta; exemplos de textos adultos que passaram a ser 
trabalhados como textos infantis; exemplos de textos infantis 
que passaram a ser trabalhados como textos adultos.

O objetivo do encontro é fazer com que os participantes 
aprofundem seus conhecimentos na história da literatura e que 
questionem práticas consideradas intocáveis.

Nelson Fonseca Neto trabalhou na editora Cosac Naify como 
parecerista, tradutor e coordenador editorial. É colunista do 
Jornal Cruzeiro do Sul desde 2011. Foi professor convidado na 
Escola Internacional de Cinema (AIC), ministrando o curso de 
Roteiro e Narrativa Literária. Começou a trabalhar como 
professor de Português em 2000. Desde 2011 é assessor de 
cultura e professor no Colégio Objetivo Sorocaba.

Formador

FRONTEIRAS DA 
LITERATURA INFANTIL

25/07 - às 9h



Duração: 3h Investimento: R$ 135,00

Este curso dará aos participantes uma visão geral sobre a teoria 
da translinguagem - que é o uso flexível e dinâmico dos 
repertórios de linguagem dos alunos para apoiar o aprendizado 
de inglês e a aquisição de conteúdos através da língua 
estrangeira, bem como para desenvolver práticas de linguagem 
do dia a dia nas escolas.

O que aprenderei?
• a ter uma visão geral da teoria de translinguagem 
• compreender as diferentes abordagens para a pedagogia 
da translinguagem
• exemplos de translinguagem em diferentes salas de aula e para 
diferentes propósitos
• receber informações sobre recursos adicionais para colocar 
em prática a translinguagem em salas de aula.

José Rodrigo Souza é graduado em Letras pelo CEUNSP e em 
Pedagogia pela Uniopar, além de especialista em Língua 
Inglesa pela Universidade Anchieta. Ele tem experiência na área 
de educação, com ênfase em Educação Bilíngue, aquisição de lin-
guagem, desenvolvimento de currículo e formação de 
professores. Recentemente, o professor José Rodrigo retornou 
de um curso de extensão na área de Translanguaging, na CUNNY 
Graduate Center, Nova Iorque, ministrado pela Phd. Ofélia Garcia.

Formador

TRANSLANGUAGING: A CONSTRUCT 
REFERRING TO THE COMPLEX USE OF 
MORE THAN ONE LANGUAGE

25/07 - às 9h



Duração: 4h Investimento: R$ 180,00

Como as crianças veem e se relacionam com os materiais?

Criança e experiências são indissociáveis. 

Cada material é a princípio uma matéria... A pedra, a parafina, o 
feltro, o som (entre outros) são matérias que deixam de ser o 
que são quando sujeitas a uma nova prática. Deixam de ser 
matéria na passagem para o simbólico.

MATÉRIA, MATERIAIS E MATERIALIDADE 
- UM ATELIER REGGIANO

25/07 - às 14h

Élide Martins Rodrigues, graduada em Letras (Inglês/Português) 
e com pós-graduação em Ensino e Aprendizado de Língua 
Inglesa; Extensão Universitária em Bilinguismo. Iniciou mestrado 
em Estudos da Linguagem. Fundou a Bilingual Education do 
Colégio Objetivo Sorocaba. Atuou como coordenadora do 
Centro de Línguas, da Educação Bilíngue, e do Ensino 
Fundamental II. Colaborou, também, como coordenadora 
executiva. Hoje é diretora executiva do Colégio Objetivo 
Sorocaba – Unidade Portal, e nos últimos anos tem viajado pelo 
mundo pesquisando e conhecendo escolas inovadoras e novas 
formas de relacionar-se com o conhecimento.

Melissa Gomes Franchini é pedagoga, com pós-graduação em 
Docência no Ensino Superior. Tem diversas especializações, 
todas na área da Educação e ampla experiência como professora 
de Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Atua como Coorde-
nadora do Ensino Fundamental l no Colégio Objetivo Sorocaba, 
unidade Portal da Colina.

Formadoras



26/07 - às 9h

Duração: 3h Investimento: R$ 135,00

Trilhas de Leitura é uma proposta pedagógica diferenciada que 
pretende dar autonomia de escolha literária aos alunos, ampliar 
o repertório cultural e leitor dos mesmos, assim como de 
professores, reconhecer as múltiplas formas de aprender e de 
acessar o conhecimento, a informação e a cultura, valorizar as 
diferentes possibilidades leitoras e de escrita, ampliar a 
capacidade crítica, reflexiva e analítica e reconhecer a 
diversidade como essencial à construção de cidadãos mais 
sensíveis e críticos.

Élide Martins Rodrigues, graduada em Letras (Inglês/Português) e 
com pós-graduação em Ensino e Aprendizado de Língua Inglesa; 
Extensão Universitária em Bilinguismo. Iniciou mestrado em 
Estudos da Linguagem. Fundou a Bilingual Education do Colégio 
Objetivo Sorocaba. Atuou como coordenadora do Centro de 
Línguas, da Educação Bilíngue, e do Ensino Fundamental II. 
Colaborou, também, como coordenadora executiva. Hoje é 
diretora executiva do Colégio Objetivo Sorocaba – Unidade Portal, e 
nos últimos anos tem viajado pelo mundo pesquisando e 
conhecendo escolas inovadoras e novas formas de relacionar-se 
com o conhecimento.

Formadoras

TRILHAS DE LEITURA

Cláudia Bonilha Massuela é educadora há 21 anos, licenciada em Le-
tras Português-Espanhol pela Universidade de Sorocaba, pós- gradu-
ada nos cursos de Docência para o Ensino Superior, pela Faculdade 
de Ciências e Letras, e em Língua Espanhola: expressão da oralidade 
e da escrita, pela Faculdade de Educação São Luís.

Vanessa Bolina é Licenciada em Letras pela UNISO, pós-graduada 
em Psicopedagogia pela UNISANTA, professora no Colégio Objetivo 
Sorocaba. Responsável pela assessoria do projeto de Leitura 
Instrumental das unidades de Sorocaba.



Duração: 3h Investimento: R$ 135,00

Este curso foi preparado para capacitar professores a usar efeti-
vamente tecnologias que promovem o ensino, o aprendizado, a 
personalização, a comunicação e a avaliação de competências 
e habilidades.

O que será abordado? 

• Formulários do Google
• Google na Sala de Aula
• Playposit
• Socrative

Alexsandro Issao Sunaga é Mestre em Ensino de Astronomia na 
USP, licenciado em Física pela Unicamp, MBA em Finanças pela 
ESAMC, é professor de Física, Matemática, Robótica e Designer 
de Jogos. Consultor em Tecnologias na Educação no Colégio 
Objetivo de Sorocaba e coautor do livro Ensino Híbrido: 
Personalização e Tecnologia na Educação, editora Penso.

Formador

TECNOLOGIAS PARA 
O ENSINO

26/07 - às 9h



Duração: 4h Investimento: R$ 180,00

Muito se ouve falar sobre inteligência emocional, porém ainda 
existem dúvidas e distorções sobre o tema.

Mas, afinal, o que é inteligência emocional? 

Salovey e Mayer (1990) definiram inteligência emocional como: 
“a capacidade de perceber, avaliar e expressar a emoção de 
forma precisa; para acessar e/ou gerar sentimentos através dos 
pensamentos; para entender a emoção e o conhecimento 
emocional; e regular as emoções para promover o crescimento 
emocional e intelectual”. 

Neste encontro vamos compartilhar informações e práticas para 
que o participante possa utilizar o conceito em seu dia-a-dia: no 
trabalho, na escola ou na família.

Elza Notaro é graduada em Administração de Empresas, 
pós-graduada em psicopedagogia e pós-graduanda em 
Neuropsicopedagogia Clínica. Há 32 anos atua na área da 
educação, sendo 28 deles no Objetivo de Sorocaba. Atuou na
área administrativa, foi professora do ensino médio, coordenou 
os Ensinos Fundamental I, II e Médio, foi supervisora do 
Objetivo (unidade Portal da Colina) e, em 2011, foi convidada a 
criar e gerenciar a nova unidade do Colégio Objetivo, unidade 
Zona Norte, onde atua como diretora professora.

Formadora

O QUE É INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 
E COMO DESENVOLVÊ-LA

26/07 - às 14h



Duração: 3h Investimento: R$ 135,00

Como sair da escola de controle e organização para uma escola 
mais aberta e democrática?

Quanto o espaço interfere na aprendizagem?

Quanto as relações mudam dentro de espaços diferenciados?

ESPAÇO: O 3º EDUCADOR 
- UMA VISÃO REGGIANA 

27/07 - às 9h

Élide Martins Rodrigues, graduada em Letras (Inglês/Português) 
e com pós-graduação em Ensino e Aprendizado de Língua 
Inglesa; Extensão Universitária em Bilinguismo. Iniciou mestrado 
em Estudos da Linguagem. Fundou a Bilingual Education do 
Colégio Objetivo Sorocaba. Atuou como coordenadora do 
Centro de Línguas, da Educação Bilíngue, e do Ensino 
Fundamental II. Colaborou, também, como coordenadora 
executiva. Hoje é diretora executiva do Colégio Objetivo 
Sorocaba – Unidade Portal, e nos últimos anos tem viajado pelo 
mundo pesquisando e conhecendo escolas inovadoras e novas 
formas de relacionar-se com o conhecimento.

Melissa Gomes Franchini é pedagoga, com pós-graduação em 
Docência no Ensino Superior. Tem diversas especializações, 
todas na área da Educação e ampla experiência como professora 
de Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Atua como Coorde-
nadora do Ensino Fundamental l no Colégio Objetivo Sorocaba, 
unidade Portal da Colina.

Formadoras



Duração: 3h Investimento: R$ 135,00

O Ensino Híbrido envolve a utilização das tecnologias com foco 
na personalização das ações de ensino e de aprendizagem, 
apresentando aos educadores formas de integrar tecnologias 
digitais ao currículo escolar.  

O que será abordado? 

• Introdução ao Ensino Híbrido;
• Definição do Ensino Híbrido;
• Modelos de Ensino Híbrido; 
• Rotação por Estações;
• Laboratório Rotacional;
• Planos de Sala de Aula

ENSINO HÍBRIDO

27/07 - às 9h

Alexsandro Issao Sunaga é Mestre em Ensino de Astronomia na 
USP, licenciado em Física pela Unicamp, MBA em Finanças pela 
ESAMC, é professor de Física, Matemática, Robótica e Designer 
de Jogos. Consultor em Tecnologias na Educação no Colégio 
Objetivo de Sorocaba e coautor do livro Ensino Híbrido: 
Personalização e Tecnologia na Educação, editora Penso.

Formador



Duração: 4h Investimento: R$ 180,00

Este é um curso prático em planejamento, aplicação e avaliação 
de atividades mão na massa e ambientes de aprendizagem 
focados na formação de uma cultura crítica para a construção do 
conhecimento e do compartilhamento de informações.
 
DESIGNER OU PROFESSOR?
• Como integrar um espaço mão na massa e os conteúdos a 
serem aprendidos.

MÃO NA MASSA
• Conhecendo software de design, bancada eletrônica, 
impressora 3D, cortadora a laser e de vinil.

     PROTOTIPAGEM E PROJETO
• Planejamento, aplicação e avaliação de uma atividade mão 
na massa.

CULTURA MAKER

27/07 - às 14h

Alexsandro Issao Sunaga é Mestre em Ensino de Astronomia na 
USP, licenciado em Física pela Unicamp, MBA em Finanças pela 
ESAMC, é professor de Física, Matemática, Robótica e Designer 
de Jogos. Consultor em Tecnologias na Educação no Colégio 
Objetivo de Sorocaba e coautor do livro Ensino Híbrido: 
Personalização e Tecnologia na Educação, editora Penso.

Formador




