
Formação de Professores 
de Escolas de Ensino Infantil e Fundamental 

Ciclo de Aprimoramento e  



O Studio Sapienza 

Com a Missão de “Desenvolver competências e 
fomentar soluções para organizações e profissionais” 

o Studio Sapienza busca em  cada atividade que 
realiza  a excelência , a troca de experiências,  a 

geração de novos conhecimentos,  o desenvolvimento 
de habilidades e o despertar para novas atitudes e 

estilos de vida, que possam contribuir para uma 
revolução humana individual e coletiva. 

CONTRIBUIR PARA A CRIAÇÃO DE UM MUNDO MELHOR 
 

Os reflexos dos nossos pensamentos, palavras e ações influenciam a nós mesmos e 
ao nosso ambiente, sendo cada pessoa um agente de transformação, que em  todos 
os momentos  de sua existência tem o poder de conduzir, liderar, gerir, incentivar e 
mudar pessoas, comunidades e organizações, por meio de um movimento 
compartilhado de transformação, solidariedade, humanismo e desenvolvimento.  
 

Nosso espírito se baseia nos valores que 
projetamos em cada atividade desenvolvida e 

em tudo que propomos.  Valores como: 
comprometimento, honestidade, resiliência, 

educação, criatividade,  equilíbrio, 
cordialidade, harmonia estão em nossa 

essência. 



No que sua escola irá investir? 

O que esperar: 
 
O Ciclo de Aperfeiçoamento e Formação 
para Professores de Ensino Infantil e 
Fundamental foi desenvolvido para 
atender as necessidades de escolas 
atentas a capacitação de seus professores 
e preocupadas com a qualidade do 
ensino. 
 
Busca a criação de um espaço de ensino-
aprendizagem  onde os  participantes 
possam trocar experiências, desenvolver 
conhecimentos e gerar novas 
possibilidades junto aos seus alunos e 
ambientes de aprendizagens. 

Para quem é: 
 

O Ciclo foi especialmente desenvolvido para 
Escolas de Ensino infantil e Fundamental, 

tendo como foco os professores atuantes nas 
diversas áreas e níveis, bem como está voltado 

também aos gestores e coordenadores de 
escolas.  



Como irá acontecer? 

Metodologia: 
 

O Ciclo de Aprimoramento e Formação 
acontece por meio de palestras e mini-cursos 

com duração de 3 a 6 horas. A escola pode 
escolher quantas palestras e mini-cursos 

desejar, bem como datas e horários. 
  

Acontece no ambiente da escola contratante 
e com profissionais especializados nas 

temáticas propostas pelo Studio Sapienza. 
 
 
 
 

 
Os conteúdos e a metodologia das atividades propostas  tem por finalidade gerar 

conhecimentos, habilidades, atitudes e experiências que possibilitem o 
desenvolvimento de competências técnicas  e comportamentais, gerando 

instrumentos de ensino-aprendizagem a serem implementados nos mais diversos 
ambientes de aprendizagem. 

 
 

Trocas de 
Experiências 

Análise 
do 

Contexto 

Interação e 
Envolvimento 

Postura 
Crítica e 
Criativa 

Todas as ações do Studio Sapienza e 
seus profissionais quando 

desenvolvem as atividades buscam 
trocar experiências e analisar 

contextos, visando uma maior 
aproximação dos conteúdos com as 

realidades e necessidades dos 
participantes, bem como promovem 

ações que visam a interação e o 
envolvimento, na busca da geração de 

uma postura crítica e criativa, 
possibilitando uma ambiente de 

formação e transformação.  



Palestras e Mini-Cursos 

Educando por Competências 
 

Muito mais do que notas e conceitos o mundo 
atual requer de seus agentes competências, para 

que estes possam interagir e desenvolver-se 
diante das diversas possibilidades existentes. Será 

que as escolas estão preparadas para este novo 
contexto? 

 
 
 

Vivências de Jogos e Brincadeiras 
 
A ludicidade é uma das formas mais eficazes de 
desenvolvimento infantil, pois possibilita um 
aprendizado prazeroso. Esta atividade abordará 
diversas atividades práticas de recreação que 
podem ser utilizadas em diversas nível e 
professores. 
 
 
 

Escola Inclusiva: alunos com deficiência 
 

Na perspectiva da igualdade e da diversidade a 
escola é um ambiente que deve estar de portas 
abertas a todos os tipos de públicos. Ao mesmo 

tempo que deve dar acesso a crianças com 
deficiências ou não. Sua escola é inclusiva? Saiba 
como atuar com alunos com deficiências e quais 

as estratégias para seu desenvolvimento.  
 



Palestras e Mini-Cursos 

Ideias para o Ensino de Idiomas 
 
Músicas, filmes, teatro, datas temáticas são 
estratégias para o desenvolvimento de conteúdos. 
Seus professores poderão criar novas 
possibilidades de ensino-aprendizagem 
aumentando sua bagagem cultural 
 
 
 

Organização de Eventos Escolares 
 

A organização de eventos é uma tarefa com 
muitas variáveis e que nas escolas acontecem 

com muita frequência.  Além de atender os 
alunos os eventos são promovidos também 

para os familiares. Pode ser um momento de 
apresentar a escola e suas ações, como 

também de fazer os pais repensarem em suas 
escolhas.  

 

Integração e Desenvolvimento de Competências  
 
Integrar e desenvolver competências entre 
professores, coordenadores e colaboradores da 
escola possibilita uma melhor interação e 
desenvolvimento de ações em equipe de forma 
mais efetiva. As competências individuais e 
coletivas trabalhadas possibilitam um maior 
conhecimento de si e do outro, criando relações e 
espaços de trocas de experiências e 
conhecimentos. 
 



Parceiros e Clientes   



Como minha escola pode adquirir as 
atividades? 

 
 
 

Contatos: 
 

Studio Sapienza 
(48) 9138-9951 
(48) 9119-4917 

contato@studiosapienzabrasil.com 
www.studiosapienzabrasil.com  

 
 
   

 
 

Formas de Aquisição: 
As atividades podem ser adquiridas individualmente ou em pacotes de mais de 2 

atividades. 
 

Investimento para atividades de 03 horas: 
Atividades individuais:  R$ 45,00 (por participante) no mínimo 10 participantes. 
Atividades em pacotes: R$ 30,00 (por participante) no mínimo 10 participantes. 
 
Investimento para atividades de 06 horas: 
Atividades individuais:  R$ 90,00 (por participante) no mínimo 10 participantes. 
Atividades em pacotes: R$ 60,00 (por participante) no mínimo 10 participantes. 
 
Outras formas de aquisição podem ser propostas pela escola e negociada junto a 
equipe do Studio Sapienza. 
 
 

 
 


