


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

Escola Colibri: 
Via das Magnólias, 44
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 1º semestre de 2017, 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. 











MÁQUINA DO
MUNDO

Professor de Literatura Brasileira da USP, onde se 

graduou, fez mestrado, doutorado e livre docência. 

Crítico, ensaísta, compositor, intérprete, pianista, publicou 

sete livros (sem incluir produções coletivas) e manteve 

até 2015 uma coluna semanal no jornal O Globo. Já fez 

trilhas sonoras para o Grupo Corpo (em parceria com Tom 

Zé, Caetano Veloso e Carlos Nuñez), para cinema (Terra 

Estrangeira, de Walter Salles e Daniela Thomas), teatro 

(As Boas, Hamlet e Mistérios Gozozos  para o Teatro 

Ofi cina, e Pentesileias, de Daniela Thomas, sob direção de 

Bete Coelho) e tem cinco discos gravados.

JOSÉ MIGUEL WISNIK  
Dia: 20/03, segunda
Horário: 19h30 às 21h30
Valor: R$ 80,00     



DEPENDÊNCIA 
TECNOLÓGICA

Psicóloga do Grupo de Dependências Tecnológicas do 
Ambulatório Integrado dos Transtornos do Impulso - 
Pró-Amiti, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das 
Clínicas da FMUSP, desde 2006. Possui especialização em 
Psicoterapia Cognitiva Comportamental pela Federação 
Brasileira de Psicoterapias Cognitivas. Atua em consultório 

particular há mais de 20 anos. 

DORA SAMPAIO GOÉS
Dia: 22/05, segunda

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







LEITURA NA ESCOLA: 
ESTRATÉGIAS, 
MODALIDADES

E MÍDIAS 

Discussão sobre propostas de leitura na escola, a partir 

de três aspectos: estratégias para  formação do sujeito 

leitor; modalidades do trabalho de leitura na sala de aula; 

leitura em diferentes mídias, bem como apresentação de 

atividades para análise coletiva.

Patrícia Calheta é formadora de professores
de Língua Portuguesa

PATRÍCIA CALHETA
Dias: 04, 18 e 25/03, sábados
Horário: 8h30 às 12h30
Valor: R$ 480,00     



COMO SUPERAR 
VIOLÊNCIA

NA ESCOLA?

O Curso visa reconhecer e diferenciar problemas de 

convivência que se manifestam no ambiente escolar, 

como indisciplina, transgressões, incivilidades, violência, 

bullying,  agressões virtuais, que necessitam de um novo 

olhar e, consequentemente, 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

THAIS CRISTINA LEITE BOZZA
Dias: 04, 11 e 18/03, sábados

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



UM OLHAR SENSÍVEL 
NA PRÁTICA COM 
A PRIMEIRÍSSIMA 

INFÂNCIA

MARCELA CHANAN
Dias: 04/03; 01/04 e 13/05, sábados
Horário: 8h30 às 12h30
Valor: R$ 480,00

A abordagem Pikler, focada no desenvolvimento sadio 

da primeira infância, acentua a importância dos cuidados 

corporais, da motricidade livre, do vínculo com o adulto, 

das iniciativas da criança, da interação entre os bebês, 

da rotina, do espaço, dos materiais para brincar, da 

observação e do registro. Promover um olhar mais 

sensível em relação à maneira como vemos e atuamos 

com os bebês e as crianças pequenas é o propósito deste 

Curso.

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



REDESENHOS E 
PINTURAS: 

UMA POÉTICA
AUTOBIOGRÁFICA

CAROL SEILER
Dias: 06, 13, 20 e 27/03; 03, 10, 17 e 

24/04; 08, 15, 22 e 29/05;
05, 12, 19 e 26/06, segundas

Horário: 16h30 às 17h30
Valor: R$ 640,00

Esta Ofi cina objetiva o desenvolvimento de trabalhos 

individuais, expressão das modalidades contemporâneas, 

descoberta de materiais, de suportes novos para os 

trabalhos e da poética visual. Além disso, projeta visita a 

exposições, discussão de textos e livros e realização de 

exposição coletiva.

Carol Seiler é artista representada pela
Casa Contemporânea e professora do Gracinha



MUDANÇAS CURRICULARES 
E SUAS INTERAÇÕES 

COM PRÁTICAS 
E TENDÊNCIAS 

ATUAIS DO ENSINO 
DE MATEMÁTICA 

A análise de documentos que orientaram mudanças 

curriculares implementadas no Brasil nas últimas décadas 

permite o reconhecimento do uso de certos termos, como 

interdisciplinaridade, transversalidade, competências, 

conteúdos, contextualização. De algum modo, 

professores e escolas apropriaram-se dessas categorias 

para organização de seus currículos. Este Curso objetiva 

problematizar concepções subjacentes a essas propostas 

e suas interações com práticas e tendências no ensino 

da Matemática.

ANDRÉIA CONRADO E JÚLIO VALLE
Dias: 08, 15, 22 e 29/03;
05 e 12/04, quartas
Horário:  18h30 às 21h00
Valor: R$ 600,00

Andréia Conrado e Júlio Valle são doutorandos em Educação 
pela USP e, respectivamente, assessora de Matemática do 
Gracinha e professor do Instituto Singularidades



FUNDAMENTOS 
E PRÁTICAS DA 

INCLUSÃO ESCOLAR

JULIANA DAVINI
Dias: 09 e 23/03; 06 e 27/04;

11 e 25/05; 08 e 22/06, quintas
Horário: 18h30 às 21h00

Valor: R$ 800,00

O Curso abordará o histórico da inclusão escolar, 

legislação, conceitos de barreira e desvantagem, 

medicalização, práticas inclusivas nos níveis de ensino F1, 

F2 e EM, desafi os de inclusão de alunos com Transtorno 

do Espectro do Autismo (TEA), função do acompanhante 

escolar e seus impasses.

Juliana Davini é psicóloga escolar do Gracinha



MOVIMENTO DE 
0 A 3 ANOS – UM 
OLHAR PARA O 

CORPO DA CRIANÇA

Brincadeiras corporais, exploração do espaço e construção 

de vínculos são experiências vivenciadas o tempo todo 

pelas crianças pequenas. Construído a partir de todas 

essas experiências, o Curso propõe uma refl exão a 

respeito da importância do movimento no crescimento da 

criança. Referências teóricas de M.Béziers e Abordagem 

Pikler nortearão os encontros, cujo programa envolve 

discussão de textos, atividades práticas, apreciação de 

vídeos e trocas de experiências.vídeos e trocas de experiências.

Carmen Orofi no é arte-educadora, especialista em
Dança e Movimento Infantil

CARMEN OROFINO
Dias: 25/03; 01 e 08/04, sábados
Horário: 8h30 às 12h30
Local: Nova Escola  |  F:5567-2464
Rua Palestina, 474, Vila Mascote 
Valor: R$ 480,00



PRÁTICA ESCOLAR 
E  FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES NA 

ESCOLA INCLUSIVA

PATRÍCIA VIEIRA
Dias: 25/03; 01 e 08/04, sábados

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

A Lei de Inclusão tem proporcionado à educação muitas 

refl exões e mudanças na prática escolar. Para incluir 

é necessário que haja mudanças não só nas escolas, 

mas também em toda sociedade. É importante uma 

transformação interna de cada sujeito frente à diversidade 

e aos desafi os que ela nos impõe. O Curso abordará os 

principais princípios, conceitos e desafi os em tempos de 

escola democrática, além de apresentar caminhos  para 

a formação e o trabalho do professor em sala de aula. 

Patrícia Vieira é professora do Instituto Sedes Sapientiae, 

psicopedagoga e psicanalista



LABORATÓRIOS 
DE  MATEMÁTICA

ZAQUEU OLIVEIRA E RODRIGO ABREU
Dias: 27/04; 04, 11, 18 e 25/05;
01/06, quintas
Horário: 18h30 às 20h30
Valor: R$ 480,00

O Curso abordará temas específi cos do currículo de 

matemática, dentro dos grandes blocos de conteúdos 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais, a saber: Números 

e Operações, Espaço e Formas, Grandezas e Medidas e 

Tratamento da Informação.

Zaqueu Oliveira é professor da Faculdade de
Educação da USP e Rodrigo Abreu mestrando dessa mesma 
Faculdade e professor do Gracinha



CONSTRUÇÃO
DA AUTONOMIA

MORAL E
INTELECTUAL

SORAIA CAMPOS
Dias: 13, 20 e 27/05, sábados

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

O Curso visa discutir e refl etir, a partir da Teoria 

Construtivista Piagetiana, a importância de uma 

educação voltada para a construção da autonomia moral 

e intelectual, por intermédio de um trabalho pedagógico 

pautado em estratégias metacognitivas (autorregulação 

e motivação) da aprendizagem. 

Soraia Campos é especialista em Psicologia Moral e 
integrante do GEPEM (Grupo de Estudos e Pesquisa em 

Educação Moral) da Unicamp e da Unesp



EDUCAÇÃO 
CONTEMPORÂNEA 

E ARTE: PROCESSOS 
DE CRIAÇÃO  

ANA LETÍCIA MILLEN PENEDO
Dias: 17, 24 e 31/05; 07/06, quartas
Horário: 18h30 às 21h
Valor: R$ 400,00

Como lidar com a contemporaneidade a partir de novos 

paradigmas educacionais, capazes de contribuir para a 

ação, refl exão e inovação das práticas?  A coexistência 

da diversidade de meios expressivos, do lápis sobre papel 

aos processos digitais, lança novos desafi os para a escola. 

Leitura de textos, fi lmes, imagens e vivências no ateliê 

compõem o programa deste Curso, dividido em 3 partes: 

Educação e Arte Contemporânea; Tempo e Espaço para a 

Arte na Educação; Perceber, falar, pensar Arte. 

Ana Letícia Penedo, especialista em “Arte Educação”
e “Educação em Museus e Centros Culturais”,
é professora do Gracinha



PARA ONDE VAMOS? 
MUSEUS: ESPAÇOS 

DE EDUCAÇÃO

DJANA CONTIER
Dias: 20 e 27/05; 03/06, sábados

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

O foco do Curso está nas especifi cidades pedagógicas 

do museu e na importância do planejamento da visita 

dentro da rotina escolar, o que garantirá aos participantes 

conhecerem os bastidores dos setores educativos, suas 

possibilidades e desafi os.

Djana Contier é física, doutoranda pela Faculdade de 
Educação da USP e mãe do Gracinha



DESAFIOS DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS 

DENTRO E FORA
DA ESCOLA

LÍVIA RIBEIRO
Dias: 01 e 08/06, quintas
Horário: 18h30 às 21h00
Valor: R$ 200,00      

O Curso se propõe apoiar, empoderar e dar ferramentas 

e conhecimento aos educadores em seus desafi os 

relacionados a resíduos sólidos, tema relevante e 

prioritário na gestão ambiental das instituições escolares, 

e tem como escopo: conceitos e dúvidas básicas sobre 

gestão e cadeia completa dos resíduos no Brasil; Política 

Nacional de Resíduos Sólidos; apresentação do processo 

de compostagem; estudos de caso; co-criação de um 

projeto contextualizado e passível de execução.

Lívia Ribeiro é engenheira e
educadora ambiental



anotaçÕES



anotaçÕES



anotaçÕES







POT-POURRI DE 
APLICATIVOS E 

PROGRAMAS: 
TRABALHO 

COLABORATIVO EM 
SALA DE AULA

A Ofi cina visa ampliar o uso de aplicativos em sala de 

aula, bem como o gerenciamento e compartilhamento 

digital de tarefas, propiciando aos docentes e discentes 

uma redução da distância física entre os mesmos, 

contribuindo para o aprendizado colaborativo entre 

alunos e professores. Os aplicativos Prezi, Canva, 

Piktochart, ThingLink, Popplet (Mapas Conceituais/

Mental), Prova Fácil (Aplicativo de correção de provas) 

foram especialmente escolhidos para promover o 

aprendizado de forma dinâmica e interativa.

RODRIGO ROSA E RODRIGO ABREU
Dias: 02, 16 e 30/03, quintas
Horário: 18h30 às 20h30
Valor: R$ 240,00   

Rodrigo Rosa é pós-graduando em docência em 
Tecnologias Digitais pela UFSCar e Rodrigo Abreu é 
mestrando da USP e professor do Gracinha



Danilo Zanardi é mestre em ensino de Física e Claudio 
Brunoro é graduado e doutor em Engenharia de Produção 

pela Escola Politécnica da USP

SUSTENTABILIDADE:
PROPOSTAS E 

DILEMAS

DANILO ZANARDI E CLAUDIO BRUNORO
Dia: 04/03, sábado

Horário: 8h30 às 12h30
Valor: R$ 160,00

Esta Ofi cina tem como objetivos a vivência, por meio de 

um jogo, de questões relacionadas à sustentabilidade; a 

apreensão dos principais conceitos de sustentabilidade; o 

conhecimento do histórico da sustentabilidade; o debate 

dos principais dilemas para o futuro e a discussão sobre 

necessidade de uma nova visão sustentável de mundo.



MOVIMENTO, 
RESPIRAÇÃO, 

MENTE E CORPO 
SINTONIZADOS

DANUZA SIMONETTI
Dias: 04, 11 e 18/03, sábados
Horário: 8h30 às 12h30
Valor: R$ 480,00

Por meio de sequências  de exercícios físicos e respiratórios 
é possível estimular a concentração, por exemplo, em 
cálculos matemáticos, mapas geográfi cos e até datas 
importantes, tudo com base no lúdico. O objetivo desta 
Ofi cina é, portanto, observar o  movimento corporal, cada 
etapa dele, concomitantemente à respiração, de forma a 
integrar mente e corpo.

Danuza Simonetti é professora de Hatha Yoga, com 
especialização para crianças e contadora de história



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 - Dia: 18/03, sábado

Horário: 8h às 13h

GRUPO 2 - Dias: 30/03 e 06/04, quintas
Horário: 18h30 às 21h

Valores: R$ 200,00      

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



ÁUDIO-HISTÓRIA: 
LEITURA 

DRAMATIZADA COM 
SONS E MÚSICA 

DANILO TOMIC
Dias: 25/03 e 01/04, sábados
Horário: 8h30 às 12h30
Valor: R$ 320,00

A Ofi cina propõe uma experiência na elaboração de 
áudio-história, na qual os participantes tomarão contato 
com o programa AUDACITY, ferramenta gratuita de 
gravação multicanal. Com ele, poderão gravar suas 
leituras dramatizadas de histórias, bem como somar a elas 
sonoplastia e trilha sonora, conceitos que serão igualmente 
trabalhados.

Danilo Tomic é maestro, compositor, coordenador do 
Passarim, projeto social de música, e professor do Gracinha



MÚSICAS E 
BRINCADEIRAS

NA SALA DE AULA

MÔNICA FERRARI E ÉRIKA TSUKAMOTO
GRUPO 1 - Dia: 01/04, sábado

Horário: 10h às 12h

GRUPO 2 - Dia: 22/06, quinta
Horário: 18h30 às 20h30

Valores: R$ 80,00      

A Ofi cina propõe uma vivencia 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 Ferrari e Érika Tsukamoto são pedagogas e 
professoras do Gracinha



OFICINA DA
ESCRITA POSSÍVEL

Escrever é um ato mecânico que, repetido e emoldurado 

de soluções criativas, traz um prazer contagiante. O 

resultado estimula-nos a registrar nossos passos, nossos 

pensamentos, nossas receitas de vida, entregando para 

o futuro a passagem de nossa história na sociedade. O 

objetivo desta Ofi cina é, portanto, descobrir potenciais, 

aprimorar a criação e produção literária, colaborar para o 

entendimento adequado de conteúdos e despertar para 

a criatividade por meio da produção de textos.

Antonio Oliveira Mafra é jornalista, editor de livros,
criador e produtor cultural

ANTONIO OLIVEIRA MAFRA
Dias: 04, 11, 18 e 25/05, quintas
Horário: 18h30 às 21h
Valor: R$ 400,00



Chef Pitchou Luambo, ao mesmo tempo que narrará 

histórias sobre a cultura alimentar da República 

Democrática do Congo, demonstrará como se cozinham 

pratos típicos como a tradicional sambusa (salgado), 

couve na mwamba (refogado servido com pasta de 

amendoim),  pomme sautèe (batata temperada frita 

inteira), fufu (polenta feita com farinha de mandioca fi na 

e farinha de milho), docinho de biomassa de banana da 

terra com amendoim e o Tangawisi (suco de gengibre e 

abacaxi), já famoso nos circuitos paulistanos. 

Pitchou Luambo é congolês, refugiado político, ativista
dos direitos humanos, advogado e chef de cozinha

CONGOLINÁRIA:
CAMINHOS DO 

REFÚGIO

PITCHOU LUHATA LUAMBO
Dias: 06 e 13/05, sábados

Horário: 9h às 12h
Valor: R$ 240,00 



EMPREENDER NA 
MATURIDADE

EDUARDO BERNARDES
Dias: 17, 24 e 31/05, quartas
Horário: 18h30 às 21h30
Valor: R$ 360,00     

Esta ofi cina, entendida como solução educacional de nível 
básico, tem como propósito o desenvolvimento de atitudes, 
habilidades e conhecimentos sobre mercado, fi nanças e 
empreendedorismo para gestão de pequenos negócios.

Eduardo Bernardes é engenheiro mecânico e
consultor de Desenvolvimento Organizacional



JOGOS
TEATRAIS

Jogos Teatrais são fortes ferramentas para 

desenvolvimento de habilidades. Quando crianças, o lúdico 

é um jogo diário que ajuda a fazer amigos e descobrir 

novas possibilidades de mundo. À medida que cresce, o 

ser humano se engessa e exclui o espaço do brincar. O 

objetivo da Ofi cina é, portanto, o autoconhecimento, a 

consciência do corpo e do espaço cênico; tornar a vida 

mais leve, a partir de jogos que resultem em cenas 

teatrais divertidas.

RAFAEL MASINI
Dias: 20 e 27/05, sábados

Horário: 9h às 12h30
Valor: R$ 280,00

Rafael Masini é diretor e
professor de Teatro
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ARGUMENTAR É 
PRECISO; APRENDER 

COMO, TAMBÉM!

PATRÍCIA CALHETA
Dias: 06, 13, 27/05 e 03/06, sábados
Horário: 8h às 13h
Valor: R$ 800,00

Refl exão sobre o trabalho com gêneros centrados 

na argumentação, com destaque para dois aspectos: 

progressão curricular e exploração de propostas de 

ensino.

Patrícia Calheta é formadora de professores
de Língua Portuguesa



anotaçÕES







ENSINO DE 
CIÊNCIAS

DANILO ZANARDI E CLAUDIO BRUNORO
Dia: 11/03, sábado
Horário: 9h às 12h
Valor: R$ 120,00

Familiarização dos participantes com defi nições e 

classifi cações de ciência; com conceitos-chave da 

metodologia científi ca: observação, hipótese, refutação, 

validação, argumentação, modelagem, lei e teoria. 

Capacitação para discernir ciência, verdade e realidade. 

Apresentação de exemplos de análise teórica do Ensino 

de Ciências. Fornecimento de estratégias didáticas para 

estruturação de uma sequência didática. São essas as 

principais fi nalidades da Roda de Conversa. 

Danilo Zanardi é mestre em ensino de Física e Claudio 
Brunoro é graduado e doutor em Engenharia de Produção 
pela Escola Politécnica da USP



DESAFIOS DOS 
REFUGIADOS AFRICANOS 
PARA  INTEGRAÇÃO NA 

SOCIEDADE  BRASILEIRA 
FACE À DISCRIMINAÇÃO, 
XENOFOBIA E RACISMO

PITCHOU LUHATA LUAMBO
Dia: 24/04, segunda

Horário: 18h30 às 19h30
Valor: gratuito

O contexto atual mundial, face às guerras, desastres 

naturais, crises político-econômicas, perseguições étnicas 

raciais, religiosas e convicções fi losófi cas, desencadeia o 

fenômeno da imigração e refúgio, objetos de refl exão e 

sensibilização desta Roda de Conversa,  relacionados à 

população africana, a partir da exposição das raízes das 

crises políticas provocadas pelas potências mundiais que 

disputam entre si o domínio e monopólio das reservas 

minerais e de outros recursos naturais africanos.

Pitchou Luambo é congolês, refugiado político, ativista
dos direitos humanos, advogado e chef de cozinha



Rachel Botelho é psicanalista e
mãe do Gracinha

TDAH E RISCOS 
DA INFÂNCIA 

MEDICALIZADA

RACHEL BOTELHO 
GRUPO 1 - Dia: 04/05, quinta
Horário: 18h30 às 21h30

GRUPO 2 - Dia: 03/06, sábado
Horário: 9h às 12h
Valores: R$ 120,00

O diagnóstico de TDAH (Transtorno do Defi 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 pais e medicina 

lidam com esse desafi o. 



SEXUALIDADES, 
GÊNERO E DIFERENÇAS 
NO ESPAÇO ESCOLAR: 

DESAFIOS PARA 
PRÁTICA DOCENTE

EDUARDO RISK
Dia: 06/05, sábado
Horário: 9h às 13h

Valor: R$ 160,00

Diante dos avanços do movimento feminista, das 

transformações nos arranjos familiares e no próprio 

exercício das sexualidades, a escola é interpelada a 

questionar convenções heterossexistas a fi m de lidar com 

sexualidades e  diferenças de modo não heteronormativo. 

Como tratar esses desafi os? Quais seus refl exos para 

estrutura escolar e, em particular, para relação educativa 

entre corpo docente e discente? Embora não haja 

respostas prontas para essas questões, é imprescindível 

se debruçar sobre elas.

Eduardo Name Risk é psicólogo, mestre e doutorando
em Psicologia pela USP de Ribeirão Preto 



Andréia Conrado é doutoranda em Educação pela USP
e assessora de matemática do Gracinha

CONSTRUINDO 
SIGNIFICADOS 

PEDAGÓGICOS PARA 
RESULTADOS DO 

ENEM

ANDRÉIA LUNKES CONRADO
Dia: 03/06, sábado
Horário: 9h às 12h
Valor: R$ 120,00

A divulgação  amplamente veiculada dos resultados 

do Enem por escola tem movimentado alunos, pais e 

professores em torno do ranqueamento e da comparação 

de resultados quantitativos. Esse tipo de análise pouco 

favorece a compreensão dos indicadores produzidos 

pelo teste e seus signifi cados pedagógicos. Esta roda 

de conversa é um convite para uma análise qualitativa 

dos dados do Enem, a partir do olhar e dos interesses da 

comunidade escolar.



SER OU NÃO SER: POR 
QUE É TÃO DIFÍCIL SER 

QUEM A GENTE É? 

JOÃO PAULO LORENZON
Dia: 21/06, quarta

Horário: 19h às 21h
Valor: R$ 20,00

Vivemos, na maioria do tempo, como mortos-vivos, 

aprisionados numa jaula de medo, aniquilados em 

nossos desejos, esmagados em nossos sonhos. Todos 

nós, fatigados, escondidos, solitários por entre o mundo, 

incapazes de olhar esse outro que desaba na nossa 

frente. Como se, cegos e surdos, desmoronássemos sem 

mais esperança na areia movediça de nós mesmos. É 

sobre essa solidão que se deseja refl etir. 

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 01/02/2017.

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/2017_centro_de_estudos_gracinha

baixe nosso




