






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 1º 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, Grupo 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 de 
aprimoramento dos que nos procuram.

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. 



TÍTULO
Agenda - Palestras

DATAS
Crise Ética Ocidental

Deslocamentos Humanos e as Consequentes 
Manifestações de Ódio e Violência

A Arte de dar Limites e Dialogar com Crianças e 
Adolescentes 

Jovens Criativos Tornam-Se Adultos Criativos? 

21/03, segunda

25/04,
segunda

 19/05,
quinta

23/06, quinta



TÍTULO
Agenda - CURSOS

DATAS
Fundamentos e práticas da inclusão escolar

Para entender melhor a fotografia contemporânea

Inclusão Escolar: uma prática possível?

Alfabetização, letramento e o ensino de
gêneros do discurso

(Cyber) Bullying: prevenção e combate à violência

31/03; 07 e 14/04, quinta

09/04; 14/05;
04/06, sábado

10, 17/03; 07, 28/04;
05, 19/05; 02, 16/06, quinta

02, 09 e 16/04, sábado

02, 09 e 16/04,
sábado



TÍTULO DATAS
Os 4 elementos da natureza e a educação
do sensível

Relações de gênero e contextos familiares

O sistema ortográfico e os desafios de como 
ensinar a escrever adequadamente

Para onde vamos? Museus: espaços de educação

Sustentabilidade na escola: transformando 
pessoas e espaços

A leitura crítico-reflexiva de clássicos da
literatura em língua portuguesa

27/04; 04, 11 e 18/05,
quarta

28/04; 05, 12 e 19/05,
quinta

07 e 21/05,
sábado

07, 21/05; 04/06, sábado

02, 09 e 16/06,
quinta

18 e 25/06,
sábado



TÍTULO
Agenda - OFICINAS

DATAS
Diálogos entre contos e arte: experiências
com o imaginário

Ensino Híbrido: estratégias de personalização
de aprendizagem (Grupo 1)

Ensino Híbrido: estratégias de personalização
de aprendizagem (Grupo 2)

Palavras e imagens: Literatura ilustrada
na sala de aula

31/03; 07 e 14/04, 
quinta

02, 09 e 16/06,
quinta

04 e 18/06,
sábado

18/06, sábado



TÍTULO
Agenda - grupo de estudos

DATAS
Adolescência em pauta 02/04; 07/05 e 04/06, 

sábado



TÍTULO

Agenda - rodas de conversa
DATAS

Desafios contemporâneos da adolescência 

Crise hídrica da região metropolitana de
São Paulo e gestão sustentável

16/04 e 14/05, sábado

28/04, quinta



Inscrições abertas a partir de 01/03/2016.

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 e 
efetuarem o pagamento à vista. 

4. Para inscrições de grupos (cinco 
pessoas ou mais), será concedido 
desconto de 5% para pagamento 
à vista. 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. Não havendo número mínimo de 
inscritos, a atividade será cancelada e 
o valor reembolsado.



https://www.facebook.com/centrodeestudosgracinha

venha curtir



http://app.vc/c._estudos_gracinha

baixe nosso




