Escolas em Diálogo

2015

Assessoria a Instituições
Educacionais

Jornada Maio

[Emília] É cheia de invencionices. Em A reforma da natureza, inventa o “livro
comestível”: “[...] Em vez de impressos em papel de madeira, que só é comestível
para o caruncho, eu farei os livros impressos em um papel fabricado de trigo e muito
bem temperado. A tinta será estudada pelos químicos — uma tinta que não faça mal

Segunda a quarta-feira
11 a 13 de maio

para o estômago. O leitor vai lendo o livro e comendo as folhas; lê uma, rasga-a

Local: Escola Vera Cruz

e come. Quando chega ao fim da leitura, está almoçado ou jantado”. A ideia da

Praça Professora Emília Barbosa Lima, 51

boneca representa as ideias de Lobato sobre leitura — ou melhor, leitura prazerosa.

Alto de Pinheiros

Romeu, Gabriela. Independência ou morte em Emília: a voz transgressora de Lobato.
Disponível em: <www.revistaemilia.com.br>.

Programação
segunda-feira, 11 de maio
8h30 – 11h30
Textos expositivos: o desafio do 2o trimestre

13h30 – 15h00
Relatos de experiência de formação em Língua
Portuguesa no 1o trimestre.
Responsáveis: representantes do CEAD, Coopeducar, Átrio

Responsáveis: Carla Ronco, Claudia Lima e Maria Laura

e be.Living.

Fernandez — professoras da Escola Vera Cruz, formadoras

Público: gestores.

da Assessoria.
Público: gestores.

15h15 – 16h45

13h30 – 16h30

Da Feira de Livros à banca de trocas

A construção do senso numérico

Responsáveis: Daniela Dezordi e Luiza Gaia Carvalho —

Responsável: Silvia Sentelhas — assessora de Matemática.
Público: professores e gestores.

professoras da Escola Vera Cruz.
Público: gestores e professores.

terça-feira, 12 de maio

quarta-feira, 13 maio

8h30 – 11h30
Pontuação: a gramática da legibilidade — parte 1

8h30 – 11h30
Pontuação: a gramática da legibilidade — parte 2

Responsáveis: Telma Weisz. Coordenadora e professora do

Responsável: Telma Weisz. Coordenadora e professora do

curso de pós-graduação ”Alfabetização: relações de ensino e

curso de pós-graduação ”Alfabetização: relaçãoes de ensino e

aprendizagem” do Instituto Vera Cruz.

aprendizagem” do Instituto Vera Cruz.

Público: professores e gestores.

Público: professores e gestores.

