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OFICINAS ARTESANAIS NO CIEMPI

Formato

SCRAPBOOKING

Presencial auditório do CIEMPI

O CIEMPI tem a honra de dar continuidade às oficinas
artesanais para os educadores da rede, em virtude da
pesquisa realizada com as escolas no mês de março
de 2021, que apontavam a necessidade do trabalho
com artes manuais.
Sobre o curso:
Nesse curso iremos entender o que é a técnica
scrapbooking, desde sua origem até o seu uso nos dias
de hoje, para tal, iremos confeccionar a capa de um
caderno.
Oficinista:
Arabelle Calciolari
Coordenadora pedagógica do CIEMPI

Público alvo: Todos os educadores
Data do encontro
22/10
Número de vagas: 15

Formulário de inscrição
https://forms.gle/e5RY6PnX4YbbUZmx5

Tarde
Horário: 14h00 às 16h30
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Materiais para serem
participantes da oficina
-

providenciados

pelos

um caderno com capa mole e espiral (do
tamanho que desejar);
fotos de tamanhos variados (caso desejar);
estilete;
régua de aço (caso tenha);
base de corte (caso tenha);
cola branca;
fita dupla face;
fita banana;
tesoura;
papéis variados (papéis próprios para scrap,
canson, color set, etc.)
fitas, botões, pedacinhos de tecido, agulhas,
linhas, lacres de latinhas, fita tipo passamanaria,
fitinhas de renda, miçangas, adesivos, pequenos
itens em mdf, canetas e canetinhas variadas,
qualquer item considere importante para estar
na capa.

Grupo de estudos com
foco
na
leitura
e
discussão
do
livro
Tornando
Visível
a
Aprendizagem:
crianças
que
aprendem
individualmente
e
em
grupo

CONTINUIDADE
Formatos:
presencial e on-line
Público alvo: Todos os educadores

Data:18/10/2021 (on-line)
Periodicidade:
quinzenalmente alternando o formato

Partindo da leitura do livro “Tornando Visível a
Aprendizagem: crianças que aprendem individualmente
e em grupo” produzido pelo grupo Project Zero, da
universidade de Harvard, estes encontros propõem um
diálogo entre teoria e prática nas instituições da
infância, trazendo também importantes contribuições
para pensar a documentação pedagógica e a prática
democrática (que conta também com a participação
das crianças) nas ações das escolas.

Vagas remanescentes: 5

Formulário de inscrição
https://forms.gle/pDAhdmToxafxQJed9
Horário
Tarde: 14h00 às 15h30

Fale conosco: ciempi@jundiai.sp.gov.br
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