


Todas as atividades acontecem no 
Gracinha, Rua Virgílio Várzea, 98 - 
Itaim Bibi, exceto as que têm seu local 
especificado, a saber:

Colibri: 
Via das Magnólias, 176 –Jardim Colibri, 
Embu das Artes, F:4702 4050

Nova Escola: 
Rua Palestina, 474 - Vila Mascote, 
F: 5567 2464

Centro Clarisse: 
Rua Carlantônio Carlone, 102 - Jardim 
Jaqueline, F: 3751 0438

Centro Gracinha: 
Rua Osíris Magalhães de Almeida, 144  
Jardim Monte Kemel, F:  3742 4520





O Centro de Estudos Gracinha faz 
parte  da Associação Pela Família 
(ASPF), instituição sem fins lucrativos, 
cuja missão é promover a efetivação 
do direito das pessoas à educação de 
qualidade. Esse trabalho iniciou-se 
pela ação conjunta de um grupo de 
operárias e professoras na periferia da 
cidade de São Paulo, em 1929, e, em 
1956, formalizou-se como Sociedade 
Pela Família, posteriormente chamada 
de Associação Pela Família.

Em 1943, foi constituída a Escola Nossa 
Senhora das Graças (Gracinha), adquirida, 
em 1959, pela ASPF, que também criou 
unidades socioassistenciais, dentre as 
quais, os Centros de Convivência Clarisse 
Ferraz Wey e Gracinha, fundados, 
respectivamente, em 1987 e 1992, para o 
atendimento de crianças e adolescentes 
em situação de vulnerabilidade social. 
Em 1996, nasce o Centro Educacional 
Colibri, que em 2010 transformou-se na 
Escola Colibri.

NOSSA HISTÓRIA



As atividades de mais uma unidade 
escolar, a Nova Escola, iniciaram-se em 
2004.

Com o intuito de contribuir para a 
qualificação profissional dos educadores, 
a ASPF ampliou sua atuação e, em 2011, 
criou o Centro de Estudos Gracinha. 
Também nesse ano, a ASPF inaugurou 
o Projeto Passarim - orquesta e coral, 
projeto social de formação musical.

Atualmente, a Associação Pela Família 
mantém o Projeto Passarim, o Centro 
de Estudos Gracinha, os Centros de 
Convivência Clarisse Ferraz Wey e 
Gracinha e três unidades escolares: 
Escola Nossa Senhora das Graças 
(Gracinha), Nova Escola e Escola Colibri, 
nas quais são atendidos alunos pagantes 
e bolsistas.



Neste 2º semestre de 2016, com 
vistas a organizar a programação 
de atividades, o Centro de Estudos 
Gracinha adotou algumas temáticas, 
cujos conteúdos estão articulados à 
discussão de questões elementares, 
bem como emergentes: Educação, 
Ética, Cidade e Cidadania, Sexualidade 
e Gênero, Sustentabilidade, Práticas 
Gestoras, Artes e Tecnologia.

Com a pretensão de atender às 
expectativas dos profissionais que 
contribuem para o processo de 
formação de crianças e jovens, e 
de favorecer o uso de estratégias e 
metodologias mais apropriadas aos 
objetivos de melhor desenvolver cada 
uma delas, estruturamos os trabalhos 
em modalidades distintas. Assim, 
Palestras, Cursos, Oficinas, Grupos de 

INSTITUCIONAL



Sinta-se, cordialmente, convidada(o).

Antonio B. Pacheco Jr.
Diretor

Profª Gisa Gasparotto
Coordenação

Estudos e Rodas de Conversa foram 
organizados concomitantemente 
à disposição de especialistas 
reconhecidos no meio acadêmico para 
responder às demandas dos nossos 
participantes.

Estamos convictos do muito que 
ainda podemos contribuir às ações 
formativas continuadas de professores 
e compartilhamento das inquietações 
de pessoas envolvidas em processos 
educacionais, propósito maior do 
Centro de Estudos Gracinha ao 
construir uma agenda plural capaz de 
possibilitar reflexão e entendimento 
de nossas práticas. 







A ESCOLA COMO 
SISTEMA COMPLEXO 

E O IMPACTO DAS 
TRANSFORMAÇÕES 
CONTEMPORÂNEAS

Doutor em Educação pela USP, mestre em Educação 

pela PUC-SP, graduado em Letras e Pedagogia, com 

Estágio pós-doutoral na Fordham University, USA,  foi 

Professor do programa de Pós-Graduação em Educação 

da PUC -PR , onde também exerceu o cargo de Pró-Reitor 

Comunitário. Atualmente, integra o Grupo de Estudos em 

Epistemologia e Didática da Faculdade de Educação da 

USP. É autor do livro “A escola como Sistema Complexo – 

a ação, o poder e o sagrado”. 

RICARDO TESCAROLO  
Dia: 29/08, segunda
Horário: 19h30 às 21h30
Valor: R$ 80,00



A HISTÓRIA
AFRO-BRASILEIRA 

E A POLÍTICA 
AFIRMATIVA

Possui Graduação em Ciências Políticas pela Universidade 
de Aix-en-Provence (França), doutorado em História 
Moderna e Contemporânea na Universidade de Paris X 
(1986), Livre Docência em História Econômica  no Instituto 
de Economia no Instituto da UNICAMP (1998), além de ter 
sido professor titular da cátedra de História do Brasil da 
Universidade de Paris Sorbonne (2000-2014). É membro 
da seção de História e Arqueologia da Academia Europeia, 
sediada em Londres (2011-). Desde 2014 é professor 
emérito da Universidade de Paris Sorbonne e professor 
titular da Escola de Economia da  FGV de  São Paulo, onde 

dirige o Centro de Estudos do Atlântico Sul.

LUIZ FELIPE DE ALENCASTRO
Dia: 03/10, segunda

Horário: 19h30 às 21h30
Valor: R$ 80,00



REDES OU PAREDES: 
A ESCOLA EM 
TEMPOS DE 
DISPERSÃO

Ensaísta e pesquisadora argentina, dedica-se ao estudo de 
diversos temas culturais contemporâneos sob a perspectiva 
genealógica, contemplando particularmente as relações 
entre corpos, subjetividades, tecnologias e manifestações 
midiáticas ou artísticas. Graduada em Comunicação e em 
Antropologia na Universidade de Buenos Aires (UBA), no 
Brasil, fez mestrado em Comunicação (UFF), doutorado em 
Saúde Coletiva (IMS-UERJ) e em Comunicação e Cultura (ECO-
UFRJ). Desde 2006 é Profª do Departamento de Estudos 
Culturais e Mídia e do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação da Universidade Federal Fluminense (UFF). É 
autora dos livros O homem pós-orgânico (2002), O show do 
eu (2008), e Redes ou Paredes (2012).

PAULA SIBÍLIA
Dia: 24/10, segunda
Horário: 19h30 às 21h30
Valor: R$ 80,00



A FILOSOFIA
E OS AFETOS

Ex-ministro da Educação e professor titular de ética 

e fi losofi a política da Faculdade de Filosofi a, Letras e 

Ciências Humanas da USP, na qual se doutorou após 

defender mestrado na Sorbonne. Foi professor visitante 

em Columbia University (NY) e diretor de avaliação da 

Capes.

RENATO JANINE RIBEIRO
Dia: 21/11, segunda

Horário: 19h30 às 21h30
Valor: R$ 80,00



anotaçÕES



anotaçÕES







AGRESSÕES VIRTUAIS 
E PROPOSTAS DE 

INTERVENÇÃO 
ESCOLAR

THAIS CRISTINA LEITE BOZZA
GRUPO 1 - Dia: 01/08, segunda
Horário: 13h às 16h
Local: Escola Colibri  |  Valor: gratuito

GRUPO 2 - Dias: 01, 15 e 29/10, sábados
Horário: 8h30 às 12h30
Valor: R$ 480,00
As novas tecnologias possibilitaram o surgimento 

das agressões virtuais. Casos de cyber agressão, 

de humilhações, insultos, perseguições na Internet, 

exposições da intimidade nas redes sociais, geram 

consequências, muitas vezes irreversíveis. Tendo em vista 

a repercussão desses fenômenos no espaço escolar, fi ca 

evidente a necessidade do olhar atento e de uma nova 

postura por parte das instituições que educam.

Thais Bozza é pedagoga, mestre em Psicologia 
Educacional e integrante do GEPEM (Grupo de Estudos e 
Pesquisa em Educação Moral) da Unicamp e da Unesp 



ADOLESCENTE 
NA ESCOLA: 

POSSIBILIDADES E 
DESAFIOS

LÍGIA AUGUSTA MORI
GRUPO 1 - Dia: 20/08, sábado

Horário: 9h às 10h  |  Local: Centro Gracinha
GRUPO 2 - Dia: 31/08, quarta

Horário: 18h30 às 19h30  |  Local: Centro Clarisse
Valores: gratuitos

GRUPO 3 - Dias: 17/09; 01 e 22/10, sábados
Horário: 08h30 às 12h30   |   Valor: R$ 480,00

A transição da infância para a adolescência apresenta 

características peculiares que precisam ser vistas e 

tratadas com muita atenção pelos educadores que 

trabalham com essa faixa etária. Esse período especial de 

turbulências e conquistas merece um olhar cuidadoso e 

refl exivo. O Curso se propõe a auxiliar na construção ou 

refi namento desse olhar.

Lígia Mori é pedagoga e orientadora do ensino 
fundamental 2 do Gracinha



O APRENDIZADO 
DA LEITURA

PATRÍCIA CALHETA
Dias: 27/08; 10 e 17/09, sábados
Horário: 8h30 às 12h30
Valor: R$ 480,00

Discussão acerca dos elementos centrais na formação do 

sujeito leitor. Refl exão sobre as capacidades de leitura e 

diferentes práticas na escola, considerando dinâmicas, 

modalidades e objetivos do trabalho pedagógico. 

Patrícia Calheta é formadora de professores de 
Língua Portuguesa



O ENSINO DOS 
NÚMEROS E DO 

SISTEMA DE 
NUMERAÇÃO 

NO ENSINO 
FUNDAMENTAL I

LILIAN CEILE MARCIANO
Dias: 31/08; 14 e 28/09; 05, 19 e 

26/10; 09 e 23/11, sábados
Horário: 18h30 às 21h

Valor: R$ 800,00

O Curso objetiva discutir propostas didáticas e 

fundamentação teórica para o trabalho com o ensino dos 

números e dos sistemas de numeração no fund.1. Ensino 

e aprendizagem dos números naturais, das propriedades 

do sistema de numeração (aditivas e multiplicativas), dos 

números decimais, o papel do jogo e das sequências 

didáticas, serão tratados ao longo dos encontros.

Lilian Ceile Marciano é coordenadora pedagógica
do ensino fundamental 1 e assessora de

Matemática do Gracinha



CULTURA INFANTIL: 
OLHAR E ESCUTAR 
PARA APRENDER

O Curso trata da cultura infantil em relação ao 

brincar e aos diálogos com a arte e as histórias, de 

modo a valorizá-la e permitir que as crianças sejam 

protagonistas de suas aprendizagens. Ao adulto 

caberia o papel de observador: olhar mais, escutar 

mais e descobrir a riqueza da infância, com vistas a 

contribuir, compreender e conhecer as necessidades e 

singularidades de cada criança.

MARCELA CHANAN
Dias: 08, 15, 22 e 29/09, quintas
Horário: 19h às 21h
Valor: R$ 320,00

Marcela Chanan é pedagoga, brincante, especialista
em Educação de 0 a 3 anos e profª do Gracinha



A PRÁTICA ESCOLAR 
E A FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES NA 
ESCOLA INCLUSIVA

PATRÍCIA VIEIRA
Dias: 17 e 24/09; 01/10, sábados

Horário: 8h30 às 12h30
Valor: R$ 480,00

O presente Curso tem por objetivo expor as principais 

referências teóricas sobre inclusão, além de apresentar 

uma proposta escolar colocada em prática, reforçando a 

ideia de que inclusão passa pela diferenciação e que é 

inócuo às crianças com necessidades especiais estarem 

na escola se não forem  tratadas respeitosamente nas 

suas diferenças e nas possibilidades de desenvolvimento 

que apresentam.

Patricia Vieira é profª do Instituto Sedes Sapientiae, 
psicopedagoga e psicanalista



RELAÇÕES
DE GÊNERO E 
CONTEXTOS 
FAMILIARES

SILVANA NASCIMENTO
E JACQUELINE TEIXEIRA
Dias: 20 e 27/09; 04 e 18/10; 
08 e 22/11, terças
Horário: 19h às 21h30
Valor: R$ 600,00

Como pensar questões de gênero no ambiente escolar? 

Como lidar com a diversidade e a pluralidade de modelos 

familiares? A emergência de discussões dessa natureza 

evidencia a necessidade cada vez mais crescente de se 

falar e problematizar as relações de gênero nas escolas, 

com o intuito de produzir um ambiente igualitário, 

democrático, formador e respeitador das diferenças.

Silvana Nascimento e Jacqueline Teixeira são, 
respectivamente, docente e doutoranda em Antropologia, 
na USP

15h



SUSTENTABILIDADE 
NA ESCOLA: 

TRANSFORMANDO 
PESSOAS E ESPAÇOS

EDSON GRANDISOLI E
LÍVIA RIBEIRO

Dias: 08 e 15/10, sábados
Horário: 8h30 às 12h30

Valor: R$ 320,00

Uma escola sustentável cuida do espaço e das pessoas por 

meio de um processo contínuo de corresponsabilização, 

gerando pertencimento e aprendizado verdadeiramente 

contextualizados e signifi cativos. Neste Curso, 

abordaremos de modo prático as etapas principais 

da construção de espaços educadores sustentáveis, 

orientando a criação de sequências didáticas e projetos 

que podem ser executados na escola.

Edson Grandisoli é biólogo e 
Lívia Ribeiro é engenheira ambiental



AS ASSEMBLEIAS 
DRAMATIZADAS
E OS REGISTROS 

ANA LÚCIA ARBEX
Dias: 22 e 29/10, sábados
Horário: 8h30 às 12h30
Valor: R$ 320,00

O Curso, além de apresentar as assembleias dos alunos 

sob uma nova abordagem, em que a ação, por meio dos 

jogos teatrais ocupa um lugar de destaque, também 

aprofundará o trabalho com registros das discussões e 

combinados, que servirão como material de refl exão e 

consulta, além de ter um signifi cado próprio na medida 

em que é protagonizado pelos participantes.

Ana Lúcia Arbex é atriz, pedagoga e

profª do Gracinha



MISTÉRIOS DAS 
CIÊNCIAS

DANILO CLARO ZANARDI
Dias: 19 e 26/11; 03/12, sábados

Horário: 8h30 às 12h30
Valor: R$ 480,00

O Curso objetiva a alfabetização científi ca em nível 

básico. A ideia é capacitar o participante a enxergar o 

mundo com a lente da ciência, ou seja, a sair do senso 

comum e contemplar, cientifi camente, a beleza da 

natureza, e responder a questões como: por que o céu 

é azul? Por que o dia é claro? Você vê o mesmo arco-íris 

que eu vejo? Qual a diferença entre olhar e ver?

Danilo Claro Zanardi é mestre
em ensino de Física



LITERATURA E OS 
DILEMAS MORAIS 

PARA A CONSTRUÇÃO 
DA PERSONALIDADE 

ÉTICA

SORAIA CAMPOS
Dias: 19 e 26/11; 03/12, sábados
Horário: 8h30 às 12h30
Valor: R$ 480,00

O Curso objetiva discutir, a partir da teoria do 

desenvolvimento de Lawrence Kohlberg, a importância 

de uma educação voltada para a construção da 

autonomia moral; articular os confl itos e impasses 

morais às questões narrativas, por intermédio de um 

trabalho pedagógico pautado na evolução da noção de 

ética e justiça.

Soraia Campos é especialista em Psicologia moral e 
integrante do GEPEM (Grupo de Estudos e Pesquisa em 
Educação Moral) da Unicamp e da Unesp de Rio Claro



anotaçÕES
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OFICINA DE
APLICATIVOS

FÁBRICA DE APLICATIVOS
GRUPO 1 - Dia: 22/08, segunda
Horário: 9h às 12h
Local: Centro Clarisse  |  Valor: gratuito

GRUPO 2 - Dia: 27/08, sábado
Horário: 9h às 12h
Valor: R$ 40,00

A Ofi cina tem por objetivo introduzir os professores no 

uso da plataforma de Aplicativos como ferramenta para 

o desenvolvimento de projetos educacionais.

Evandro Ariki é co-fundador da Fábrica de Aplicativos
e um entusiasta do uso de ferramentas
tecnológicas na educação



TEATRO EM
CENA

RAFAEL MASINI
GRUPO 1 - Dia: 27/08, sábado

Horário: 10h às 13h
Valor: R$ 120,00

GRUPO 2 - Dias: 01, 08, 15, 22 e 29/09; 
06, 13 e 20/10, quintas
Horário: 19h às 21h30

Valor: R$ 800,00
Os Jogos Teatrais são fortes ferramentas para o 

desenvolvimento de nossas habilidades. Quando crianças, 
o lúdico era um jogo diário que nos ajudava a fazer amigos 

e descobrir novas possibilidades de mundo. À medida 
que crescemos, excluímos o precioso espaço do brincar 
e nos engessamos. O objetivo da Ofi cina é, portanto, o 
autoconhecimento, a consciência do corpo e do espaço 

cênico, a busca por uma vida mais leve, a partir de jogos 
que resultem em cenas teatrais divertidas.

Rafael Masini é diretor e prof. de teatro



GOOGLE APPS PARA 
A EDUCAÇÃO: 

UMA ABORDAGEM 
PRÁTICA

RODRIGO ABRANTES DA SILVA
Dias: 10 e 24/09, sábados
Horário: 9h às 12h
Valor: R$ 240,00

A Ofi cina apresentará as funcionalidades dos aplicativos 

básicos do Google para a educação, por meio  de 

experimentações em tempo real. 

Rodrigo Abrantes  é historiador e 
especialista em tecnologia educacional



INOVAÇÃO E 
QUALIDADE 

EDUCATIVA: QUANDO 
ESSA RELAÇÃO DE 

FATO EXISTE?

O objetivo da Ofi cina é oferecer a gestores e docentes 

alguns parâmetros necessários para iniciarem práticas 

experimentais inovadoras em seu ambiente escolar.  

Para tanto, fornece subsídios teóricos sobre inovação 

e qualidade educativa, e uma atividade prática de 

criatividade e co-autoria em inovação, lançando mão de 

referências contemporâneas sobre a temática.

MARCIA PADILHA
GRUPO 1 - Dias: 13 e 20/09, terças

Horário: 19h às 21h

GRUPO 2 - Dia: 05/11, sábado
Horário: 8h30 às 12h30

Valores: R$ 160,00

Marcia Padilha é historiadora, gestora de projetos 
educacionais e mãe do Gracinha



CARANGUEJO NÃO É PEIXE: 
BRINCADEIRAS 
PARA DESPERTAR 

O ADULTO 
BRINCANTE

RITA COELHO E WAGNER FREIRE
Dias: 14 e 28/09; 05/10, quartas
Horário: 19h às 21h
Valor: R$ 240,00

A partir do entendimento que o brincar é a forma mais 

genuína de expressão das narrativas da alma, e que por 

meio dele interagimos criativamente com o coletivo, no 

exercício divertido da convivência, a Ofi cina apresenta 

um repertório amplo capaz de oportunizar essa troca 

entre os participantes.

Rita Coelho e Wagner Freire
são arte-educadores



(RE)- EDUCAÇÃO 
CORPORAL: O CORPO 
DO ALUNO PENSADO 

ATRAVÉS DO CORPO DO 
PROFESSOR

GABRIELA CARAFFA
GRUPO 1 - Dias: 06, 13 e 20/10, quintas

Horário: 19h às 21h

GRUPO 2 - Dias: 26/11 e 03/12, sábados
Horário: 9h às 12h

Valores: R$ 240,00

Esta Ofi cina propõe estratégias para que o professor 

crie um repertório de exercícios e movimentos, a partir 

da sua própria consciência corporal. Desta maneira, 

poderá pensar o corpo do aluno e estar apto para, por 

meio de jogos e exercícios de reorganização postural, 

transformá-lo, permitindo-lhe desenvolver uma 

consciência corporal e postural em sala de aula.    

Gabriela Cara� a é bailarina, diretora, profª de Dança e
ex-aluna do Gracinha



BRINCANDO COM 
A DANÇA: UM 

OLHAR PARA AS 
EXPERIÊNCIAS 

CORPORAIS NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

SILVIA LOPES, LUIZA GAIA 
E JULIA SANTOS
Dia: 10/10, segunda
Horário: 18h30 às 21h30
Local: Nova Escola
Valor: R$ 120,00
A Ofi cina tem como propósito oferecer um espaço 

de refl exão acerca das questões corporais no âmbito 

escolar. Por meio de atividades teóricas e práticas, serão 

discutidas questões relacionadas ao lugar e espaço 

destinados ao corpo na rotina escolar; a importância do 

movimento para o desenvolvimento e o processo de 

aprendizagem das crianças entre 0 e 6 anos.

Silvia Lopes, Luiza Gaia e Julia Santos
são profªs de Dança



A FORMAÇÃO CRÍTICA 
NO ENSINO BÁSICO: 

PERSPECTIVAS 
FILOSÓFICAS E PRÁTICAS 

DE SALA DE AULA

ANDRÉ LUIS DONEUX FERREIRA
Dias: 13, 20 e 27/10; 24/11, quintas

Horário: 19h às 21h
Local: Nova Escola

Valor: R$ 320,00

A Ofi cina propõe a discussão de perspectivas fi losófi cas 

sobre os conceitos de crítica e de formação,  aplicados 

a práticas de sala de aula, a partir da elaboração de 

uma sequência didática, na qual se possa reconhecer e 

fundamentar estratégias pedagógicas em conformidade 

com o objetivo de formação crítica dos educandos.

André Luis Doneux Ferreira é mestre em
linguística aplicada e profº da Nova Escola



MÚSICAS E 
BRINCADEIRAS NA 

SALA DE AULA, 
TRABALHANDO A 
CONCENTRAÇÃO 

DO ALUNO

MÔNICA FERRARI E ÉRIKA TSUKAMOTO
Grupo 1 - Dia: 29/10, sábado
Horário: 8h30 às 12h30

Grupo 2 - Dia: 05/11, sábado
Horário: 8h30 às 12h30
Valores: R$ 160,00

A Ofi cina propõe uma vivência prática de brincadeiras 

e músicas da cultura popular que propiciam uma 

maior atenção e concentração dos alunos, tornando o 

ambiente de sala de aula mais produtivo.

Mônica Marcondes da Silva Ferrari e Érika Tsukamoto
são pedagogas e profªs do Gracinha



EDUCASH
NA ESCOLA: 

USO DE GAMES
NA EDUCAÇÃO

FLÁVIO RAMOS, RAQUEL CAVALCANTE E 
SILVIA FICHMANN

Dias: 26/11 e 03/12, sábados
Horário: 8h30 às 12h30

Valor: R$ 320,00
O grande desafi o que se confi gura hoje para o 

professor é trabalhar em um contexto criativo, aberto, 

dinâmico e colaborativo, com o uso de ferramentas 

digitais que motivem os estudantes à aprendizagem. 

A Ofi cina trabalhará com a dinamização de “redes 

de aprendência”, por meio de discussões e desafi os 

práticos, a partir da apresentação e interação do game 

EduCash.

Flávio Ramos é economista; Raquel Cavalcante é bacharel 
em Publicidade e Propaganda e Silvia Fichmann é mestra 

em Ciências da Comunicação



JOGO DE TABULEIRO: 
MODELO 

COLABORATIVO E 
CRIATIVO DE SOLUÇÃO 

DE PROBLEMAS

GRAZIELA MERLINA
Dias: 10/12, sábado
Horário: 10h às 13h
Valor: gratuito

Todos nós conhecemos o jogo “Banco Imobiliário”, ou 

seja, como a velha economia funciona – para alguém 

ganhar, alguém tem de perder. O FreshBiz Game é 

um jogo que desafi a seus participantes a vivenciarem 

a Nova Economia, em que questões de colaboração, 

interdependência, consciência, propósito e criatividade 

estabelecem as novas regras do jogo.

Graziela Merlina é engenheira de produção, mestre em 
comportamento organizacional e mãe do Gracinha
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O TRABALHO 
COM GÊNEROS 

DISCURSIVOS NA 
ESCOLA: VIVENCIAR 

PARA PODER ENSINAR
PATRÍCIA CALHETA
Dias: 24/9; 08 e 22/10; 05 e
19/11, sábados
Horário: 8h30 às 12h30
Valor: R$ 800,00

Estudo sobre o processo de ensino-aprendizagem de 

gêneros discursivos, com ênfase na metodologia da 

Sequência Didática (SD), proposta por Dolz e Schneuwly. 

Vivência do passo a passo de uma SD, com vistas ao 

planejamento, implantação e avaliação de diferentes 

propostas em sala de aula. 

Patrícia Calheta é formadora de professores
de Língua Portuguesa
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POLÍTICA
TAMBÉM

É COISA DE 
CRIANÇA!

THAISA BURANI E LEONARDO FABRI
GRUPO 1 - Dia: 18/08, quinta
Horário: 19h às 20h | Local: Escola Colibri
GRUPO 2 - Dia: 12/09, segunda
Horário: 9h às 10h  |  Local: Centro Gracinha
GRUPO 3 - Dia: 26/09, segunda
Horário: 18h30 às 19h30
Valores: todos são gratuitos
Roda de conversa promovida por editores dos “Livros para 

o amanhã” (“A democracia pode ser assim”, “A ditadura é 

assim”, “O que são classes sociais?” e “As mulheres e os 

homens”), que inaugura, na Boitempo, o selo de livros 

infantis - o Boitatá. A coleção foi premiada, na categoria 

de não fi cção, por um grande evento mundial de literatura 

infantil, a Feira do Livro de Bolonha, 2016. 

Thaisa Burani é especialista em editoração e ex-aluna
do Gracinha. Leonardo Fabri é especialista
em produção cultural



TDAH E OS RISCOS 
DA INFÂNCIA 

MEDICALIZADA

RACHEL BOTELHO
Dia: 10/09, sábado
Horário: 9h às 12h

Valor: gratuito

O diagnóstico de TDAH (Transtorno do Défi cit de Atenção e 

Hiperatividade) atingiu níveis alarmantes na infância e na 

adolescência, acompanhado de um aumento exponencial 

das prescrições de medicamentos, como a Ritalina,  com 

riscos nem sempre devidamente explicados às famílias. 

A Roda de Conversa  discorrerá sobre como os pais e a 

medicina lidam com esse desafi o.

Rachel Botelho é psicanalista e mãe do Gracinha



“SER OU NÃO SER: 
POR QUE É TÃO 

DIFÍCIL SER QUEM A 
GENTE É?” 

JOÃO PAULO LORENZON
Dias: 21/09, quarta
Horário: 19h30 às 21h30
Valor: R$ 20,00

Andamos mais sozinhos do que admitimos, mais presos 

do que contamos a nós mesmos. Temos mais medos 

do que gostaríamos. Negamos nossa incompletude. 

Escondemos nossa fragilidade. Permeada por fragmentos 

literários, a conversa contemplará essa nossa solidão. 

João Paulo Lorenzon é ator indicado ao Prêmio Shell e 
fundador da Escola Laboratório de Teatro Espaço Mágico
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Inscrições abertas a partir de 05/08/2016.

1. Acesse o site:
www.centrodeestudosgracinha.org.br

2. Preencha a ficha de inscrição sem 
deixar nenhum campo em branco.

3. Após a efetivação do pagamento, 
você receberá o comprovante.

Procedimentos 
para a Inscrição

Informações 
Importantes
1. O número de vagas é limitado. As 
inscrições excedentes constituirão 
lista de espera. Havendo vaga, será 
confirmada por e-mail.

2. Caso o pagamento não seja efetuado 
no prazo estabelecido, a vaga será 
disponibilizada para outra pessoa.



3. Será concedido desconto de 
50% para professores da rede 
pública que comprovarem o vínculo 
empregatício por meio do envio do 
holerite para o email coordenacao@
centrodeestudosgracinha.org.br.

4. Para inscrições de grupos (cinco 
pessoas ou mais), será concedido 
desconto de 5%. Para validar o 
desconto, todas as pessoas do grupo 
devem utilizar o mesmo CPF ou CNPJ 
para pagamento, ao qual estará 
vinculada a responsabilidade financeira 
perante o Centro de Estudos.

5. Os descontos concedidos não serão 
cumulativos, prevalecendo o de maior 
valor.

6. Em caso de cancelamento, favor 
enviar e-mail para: coordenacao@
centrodeestudosgracinha.org.br com 
título “cancelamento”, até sete dias 
antes do início da atividade. O inscrito 
terá direito ao reembolso do valor pago, 
descontadas as taxas administrativas.

7. Ao final da atividade, forneceremos 
nota fiscal e certificado para quem tiver 
ao menos 75% de participação.

8. Não havendo número mínimo de 
inscritos, a atividade será cancelada e 
o valor reembolsado.
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https://www.facebook.com/centrodeestudosgracinha

venha curtir



http://app.vc/centro_de_estudos_gracinha2016

baixe nosso



www.centrodeestudosgracinha.org.br
coordenacao@centrodeestudosgracinha.org.br

Mantenedora

Unidades Escolares

Unidades Socioassistenciais

Centro de Estudos e Formação


