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2016 

FACULDADE SESI-SP DE EDUCAÇÃO 

 

CENTRO DE EXCELÊNCIA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 



CURSOS: 

1.  

Audiovisual na Sala de Aula- uma ferramenta para a Educação do século 
XXI 
O curso proporcionará aos professores 
subsídios para analisar a estrutura das formas 
narrativas do cinema, da televisão, do rádio e 
da propaganda e possibilitará a construção de 
estratégias para inserir a linguagem 
audiovisual em sala de aula.  
Serão exibidas peças radiofônicas, filmes e 
programas de televisão sobre as linguagens 
audiovisuais e todas as suas formas de 
expressão, aulas expositivas, além de 
exercícios práticos qualificando o professor 
para o estímulo ao protagonismo do aluno e 
domínio da linguagem audiovisual. 
 

Responsável: Gregório Bacic 
 
Jornalista, radialista e documentarista, diretor da 
MAC Media, Arte e Conhecimento. Autor do 

documentário "Retrato de Classe", referência do 

cine-documentário brasileiro. Pesquisador de 
manifestações culturais brasileiras. Idealizador, 

juntamente com Antonio Abujamra, do 
programa "Provocações". Organizador da Mostra 

Paulista de Cinema Nordestino. Autor de dois 

livros: "Peão Envenenado e Outras Provocações" 
de 2002 e "Olhares Plausíveis" de 2009. Áreas 

de atuação: pesquisa audiovisual, produção de 
documentários, cultura e literatura. 

Carga Horária: 32 horas 
Modalidade: Presencial 
Encontros: 4/06, 11/06, 18/06, 25/06  (Aos sábados das 8h00 as 17h00) 
Público: Professores, Gestores da Educação Básica e interessados em geral 
Investimento total: R$ 660,00 (valor parcelado em duas vezes) 

      Vagas: 25 alunos (Número mínimo para abertura de turmas: 18 alunos) 

 
 
  

2.  

Estratégias para inclusão de estudantes com deficiência 

A educação inclusiva está inserida em 

um contexto de transformações 

políticas e sociais que exigem dos 

educadores a busca pelo conhecimento 

para que desenvolvam a necessária 

mudança de postura frente à 

diversidade de alunos. Nesse contexto, 

este curso propiciará a discussão de 

aspectos legais, éticos, sociais e 

pedagógicos para subsidiar o educador 

na apropriação e elaboração de 

estratégias para inclusão dos 

estudantes com deficiência.  
 

Responsável: Soraia Romano 
 
Fonoaudióloga pela USP (1998), especialista em 

Fonoaudiologia Educacional pelo Conselho Federal de 
Fonoaudiologia, com aprimoramento em saúde pelo 

Hospital do Servidor Estadual de São Paulo (1999). 

Mestre em Educação pela USP (2007), na área da 
Educação especial. Atualmente é Supervisora 

Educacional da Gerência de Educação Básica / Saúde 
Escolar e Inclusão do SESI-SP e Docente da pós-

graduação em Educação da Uni FMU. Atuação em 
trabalhos de promoção de saúde dos estudantes de 

Ensino Fundamental e Médio da Rede SESI-SP. Estudos 

centralizados na área da Educação e Promoção de 
Saúde com os temas: Escola Promotora de Saúde, 

fonoaudiologia educacional, letramento, aprendizagem, 
interdisciplinaridade entre saúde/educação, transtornos 

de aprendizagem e inclusão escolar. 

Modalidade: Presencial 
Encontros: 4/06, 11/06, 18/06, 25/06 – (Aos sábados, das 8h00 às 17h00)  
Carga horária: 32 horas 
Público: Professores, Gestores da Educação Básica e demais interessados. 
Investimento total: R$ 660,00 (Valor parcelado em duas vezes) 
Vagas: 25 alunos (Número mínimo para abertura de turmas: 18 alunos) 

 



3. 

Educação Matemática e a rede colaborativa GeoGebra Community 

O curso explorará o GeoGebra, um aplicativo de matemática dinâmica, na produção de 
materiais, atividades e sequências didáticas, que permitem a combinação de diversos 
conceitos aos pressupostos da Modelagem Matemática, em uma perspectiva autoral, 
interdisciplinar e crítica.  Os participantes utilizarão também a “Geogebra Community” para 
compartilhar materiais e atividades na comunidade nacional e internacional, socializando 
ideias e sugestões para o aprimoramento das atividades.  

Responsável: Hudson William da Silva 

Mestrando em Educação Matemática pela PUC/SP, professor de Matemática na Prefeitura de São 
Paulo, Formador de Professores na Prefeitura de São Paulo. Integrante do OBEDUC III - “Rede 

Colaborativa de Práticas na Formação de Professores que ensinam Matemática: múltiplos olhares, 

diálogos e contextos”. Pesquisa atualmente sobre as potencialidades da Tecnologia, Resolução de 
Problemas e Modelagem Matemática no ensino de Matemática. 

 
Professora convidada: Maria Helena Soares de Souza 

Licenciada em Matemática pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP (1968) e 
Doutora em Educação Currículo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2007). Tem 

experiência na área de Matemática, com ênfase em Geometria, Jogos Pedagógicos em Matemática, 

Álgebra e Estatística. Autora de coleções de livros didáticos da Matemática para o Ensino Fundamental 
e Ensino Médio e de livros paradidáticos de Matemática Financeira, Estatística e Laboratório. 

Experiência na produção de vídeos e objetos digitais para aprendizagem em Matemática. 

Modalidade: Presencial 
Encontros: 4/06, 11/06, 18/06, 25/06 – (Aos sábados das 8h00 às 17h00)  
Carga horária: 32 horas 
Público: Professores de Matemática do Ensino Fundamental e Médio 
Investimento total: R$ 660,00 (Valor parcelado em duas vezes) 
Vagas: 25 alunos (Número mínimo para abertura de turmas: 18 alunos) 

 
4. 

Gêneros textuais e sequências didáticas: práticas de linguagem na escola 
 
O curso abordará os conceitos de gênero 
textual e sequência didática, a partir de uma 
prática reflexiva, possibilitando ao educador 
elaborar estratégias de ensino-aprendizagem 
a serem utilizadas em sala de aula. Tais 
estratégias terão como referência os 
objetivos da disciplina da Língua Materna e a 
nova Base Nacional Comum Curricular, bem 
como, outros documentos de referência. Os 
participantes criarão um blog a fim de 
aprender a utilizá-lo como recurso 
tecnológico aliado ao ensino da leitura e da 
escrita na escola e produzirão um portfólio de 
sequências didáticas de leitura e escrita com 
foco em diferentes gêneros textuais.  

Responsável: Eliane Aparecida de Aguiar 

 
Bacharel em Letras (Português e Linguística)-

FFLCH/USP; licenciada em Português-FEUSP. 

Especialista em Psicopedagogia Clínica- PUC/SP, 
com aperfeiçoamento em Adolescência e 

Psicanálise-SEDES SAPIENTIAE. Possui mestrado 
e doutorado em Linguagem e Educação-FEUSP. 

Atua como formadora e orientadora de 

professores, nas redes pública e privada. É uma 
das autoras da Proposta Curricular do Estado de 

São Paulo de Língua Portuguesa do EFII e EM e  
do  material pedagógico da Proposta Curricular do 

6o ao 9o ano do EFII. É autora de materiais 

didáticos nos segmentos Ensino Fund I e II, 
Ensino Médio e EJA.   

Modalidade: Presencial 
Público: Docentes e gestores da Educação Básica 
Encontros: 17/05, 19/05, 24/05, 31/05, 2/06, 7/06, 9/06, 14/06, 16/06, 21/06, 23/06, 28/06 
e 30/06 e 5/07 (Terças e quintas, das 19h00 às 22h00) 
Carga horária: 42 horas  
Investimento total: R$ 770,00 (Valor parcelado em duas vezes)      
Vagas: 25 alunos (Número mínimo para abertura de turmas: 18 alunos) 



 
5.  

O jogo teatral e suas possibilidades pedagógicas nas diversas áreas de 
conhecimento 

O curso estimulará o trabalho com os jogos 
teatrais em sala de aula como importante 
recurso para a aprendizagem e 
desenvolvimento das dimensões social, afetiva 
e cognitiva de crianças e jovens. Os jogos 
teatrais também podem contribuir para a 
mobilização dos estudantes e o aprendizado 
nas diversas áreas do conhecimento, 
promovendo a integração entre os diferentes 
saberes de forma lúdica. Durante o curso, os 
participantes irão vivenciar e elaborar 
estratégias que possibilitem o uso dos jogos 
teatrais em sala de aula. 

Responsável: Beatriz Marsiglia 
 

Formada no curso de Licenciatura em Educação 

Artística com habilitação em Artes Cênicas pela 
UNESP – Universidade Estadual Paulista em 

2006. 
Trabalhou como arte-educadora, na rede escolar 

do Estado de São Paulo, do SESI-SP e da 

prefeitura do munícipio de São Paulo. 
Integra o Coletivo Cênico Joanas Incendeiam 

desde 2009, atuando como atriz-criadora. 
Atualmente é Analista Técnico Educacional de 

Arte da Divisão de Educação do Sistema SESI-SP 
de Ensino. 

Modalidade: Presencial 
Público: Professores da Educação Básica e Gestores 
Encontros: 12/05, 17/05, 19/05, 24/05, 31/05, 2/06, 7/06, 9/06, 14/06, 16/06 - (Terças e 
quintas, das 19h00 às 22h00) 
Carga horária: 30 horas 
Investimento total: R$ 600,00 (Valor parcelado em duas vezes) 
Vagas: 25 alunos (Número mínimo para abertura de turmas: 18 alunos) 

 
6.  

A noção de tempo e espaço na infância: práticas de ensino em ciências 
humanas e matemática 
Neste curso, por meio da análise e vivência 
de diversas atividades, será feito um 
aprofundamento teórico e prático acerca dos 
processos de ensino e aprendizagem nos 
quais são construídas as noções do tempo e 
do espaço nos primeiros anos do processo 
educacional. Esse aprofundamento permitirá 
que professores e gestores entendam as 
hipóteses construídas pelas crianças e, assim, 
elaborar atividades integradoras entre a 
Matemática e área das Ciências Humanas. 
 

Responsável:  Patrícia Terezinha Cândido 
 

Mestre e doutoranda em Artes, área de Arte e 
Educação, ambos pelo IA-UNESP. Graduação e 

licenciatura em Matemática pela PUC-SP. 

Estudante no grupo de pesquisa Arte e formação 
de educadores do IA-UNESP. Formadora da rede 

pública e privada. Coordenou o núcleo de 
formação de professores do Grupo de pesquisa e 

formação em matemática Mathema (2007-2015). 
Autora de livros para professores pela editora 

Artmed e de livros didáticos de linguagem e 

matemática para EI e matemática para o EFI. 
Experiência na área de Arte, Matemática e 

Linguagem. 

Modalidade: Presencial 
Público: Professores da Educação Básica e Gestores 
Encontros: 12/05, 17/05, 19/05, 24/05, 31/05, 2/06, 7/06, 9/06, 14/06, 16/06 - (Terças e 
quintas, das 19h00 às 22h00) 
Carga horária: 30 horas 
Investimento total: R$ 600,00 (Valor parcelado em duas vezes) 

      Vagas: 25 alunos (Número mínimo para abertura de turmas: 18 alunos) 

 
 
 
 
 



7.  

Como alfabetizar e letrar as crianças do século XXI? 

Orientado pelas mesmas concepções 
teórico-práticas propostas no Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa, este curso apresenta um 
conjunto de estudos e práticas sobre 
alfabetização e letramento, onde o 
professor terá subsídios e uma 
sequência clara, de onde partir e onde 
deverá chegar, para alfabetizar 
plenamente os estudantes dos anos 
iniciais do Ensino Fundamental. 
 

Responsável: Divaní Albuquerque Nunes 

 

Pedagoga, pós-graduada pela USP no curso “Violência 
Domésticas contra Crianças e Adolescentes”, participou do 

curso de aperfeiçoamento pela USP “Psicanálise Infância e 
Educação”. Consultora Técnica na elaboração, 

monitoramento e avaliação de programas de capacitação 
em diversas prefeituras. Proferiu inúmeras palestras, 

cursos e oficinas direcionada a Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, ministrou  Programa de Alfabetização e 
Letramento no SIEEESP ,coordena GAP(Grupo de Apoio 

Pedagógico direcionado aos alunos com dificuldades de 
aprendizagens em Taboão da Serra,)  é Co-autora do livro 

“A criança de seis anos “, consultora pedagógica do MEC 

no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. 

Modalidade: Presencial 
Público: Professores da Educação Infantil, do Ensino Fundamental, Coordenadores 
Pedagógicos, Diretores, Formadores de professores, alunos de cursos de Pedagogia e demais 
profissionais interessados. 
Encontros: 4/06, 11/06, 18/06 (Aos sábados, das 8h00 às 12h00) 
Carga horária: 30 horas (12 horas presenciais e 18 horas de atividades realizadas pelo 
próprio participante com análise e devolutiva do professor)  
Investimento total: R$ 600,00 (Valor parcelado em duas vezes) 
Vagas: 25 alunos (Número mínimo para abertura de turmas: 18 alunos) 

 
8.  

Gestão Estratégia de Comunicação e Informação na Educação 

Este curso visa formar educadores para o 
desenvolvimento de metodologias que o 
capacitem para a produção e divulgação de  
conteúdo jornalístico pedagógico e 
informativo juntamente com os alunos, quer 
seja para o aprimoramento dos meios de 
comunicação já incorporados na escola, ou 
no desenvolvimento e criação de novos 
canais de comunicação,  tais como Blog, 
Jornal Mural e Rádio Escolar, ou ainda iniciar 
a construção destes meios de comunicação 
escolar, bem como a utilização das redes 
sociais. 

Responsável: Magali Romboli 

 
Jornalista com ampla experiência profissional em 

projetos midiáticos de cunho educacional. Dirigiu a 

produção do Programa Ressoar. Fez parte da 
equipe de execução do curso Ressoar Multimeios, 

para jovens de São Paulo, Barueri e Rio de Janeiro, 
também da Rede Record.  Ministrou aulas para o 

curso de Pedagogia, na disciplina Currículo e Ensino 

por Projeto Interdisciplinar, Fac. Paulista de 
Educação e Comunicação. Dirigiu a Comunicação e 

Imprensa da Secretaria Municipal de Educação, É 
consultora de comunicação e imprensa da 

UNINOVE. 

Modalidade: Presencial  
Público: Professores da Educação Básica e Gestores 
Encontros: 12/05, 17/05, 19/05, 24/05, 31/05, 2/06, 7/06, 9/06, 14/06, 16/06 - (Terças e 
quintas, das 19h00 às 22h00) 
Carga horária: 30 horas 
Investimento total: R$ 600,00 (Valor parcelado em duas vezes) 
Vagas: 25 alunos (Número mínimo para abertura de turmas: 18 alunos) 

 

 

 



9.  

Projeto como estratégia didática 

O desejo de uma escola que promova a integração de conteúdos na busca de uma 
aprendizagem mais significativa está no bojo das discussões nas diferentes esferas 
educacionais.  
A reorganização do currículo por projeto didático é, sem dúvida, uma estratégia que, ao 
ressignificar o espaço escolar transformando em um espaço vivo de interações, permite a 
integração dos diversos saberes necessários à formação dos alunos e dá à atividade de 
aprender um novo sentido. 
Trabalhar a partir de situações reais e contextualizadas possibilita aos alunos aprender no 
processo de produzir e de levantar dúvidas, de pesquisar e de criar relações, que incentivam, 
por sua vez, a contínua reconstrução dos conhecimentos. 
O curso de Projetos como estratégia didática tem como objetivo possibilitar que os alunos-
professores ampliem a visão de Projetos como modalidade organizativa do tempo didático 
 
 
Responsável: Maristela Sarmento 

Pedagoga, mestre e doutora em Educação pela PUC-SP. Possui ampla experiência na docência superior 
em universidades como UNITAU, UMC, PUC-SP entre outras. Há mais de quinze anos trabalha na gestão 

de projetos educacionais na iniciativa privada e em organizações sem fins lucrativos. Atualmente é 

diretora educacional na ZOOM Education for Life, empresa que representa a LEGO Education no Brasil. 
 

Convidado: Fernando José de Almeida 
Possui graduação em Filosofia e Pedagogia pela Faculdade Nossa Senhora Medianeira (1970), mestrado 

em Educação: Filosofia, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1977) e doutorado em 
Educação: Filosofia, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1984). Pós-doutorado bolsa 

CNRS/CAPES, em Lyon, França (1987). foi secretário de Educação da cidade de Sao Paulo (2001-2002) 

Vice-Reitor Acadêmico da PUC-SP (1994-1996) onde é professor titular do curso de pós-graduação em 
Educação: Currículo. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Informática, atuando 

principalmente nos seguintes temas: educação, informática, gestão pública, currículo, formação de 
professor e ensino-aprendizagem. Vice-Presidente da Fundação Padre Anchieta - rádios e TV educativas 

de São Paulo (2007-2010) e Diretor de Educação da mesma instituição até 2013. Atualmente é Diretor 

de Currículo, Avaliação e Formação da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. 

 
Modalidade: Presencial  
Público: Professores da Educação Básica, entretanto, está aberto à profissionais de outras 
áreas que possuam interesse pela temática 
Encontros: 17/05, 24/05, 31/05, 14/06, 21/06, 28/06, 02/08, 09/08, 16/08, 23/08 e 30/08 
(terças-feiras das, 19h00 às 22h00) 
Carga horária: 33 horas 
Investimento total: R$ 680,00 (Valor parcelado em duas vezes) 
Vagas: 25 alunos (Número mínimo para abertura de turmas: 18 alunos) 

 

 

 

 

 

 

 



OFICINAS: 

1.  

Criatividade e altas habilidades: possibilidades de inclusão 

Para ensinar, o professor deve utilizar estratégias 
que possam contemplar os diferentes perfis de 
alunos, inclusive daqueles que, apesar do 
desempenho superior à média em um ou mais 
componentes curriculares, possam apresentar 
dificuldades de aprendizagem e/ou integração 
social. O foco desta oficina é apresentar 
referências para elaboração de atividades 
pedagógicas que serão combinadas de forma 
criativa pelo professor, a fim de que 
características de alunos com altas habilidades 
possam favorecer tanto sua inclusão quanto o 
desenvolvimento do potencial do grupo do qual é 
parte. 

Responsável: Cristina Maria D’Antona 

Bachert 
 

Doutora em Psicologia e Mestre em 

Psicologia Escolar pela PUC Campinas. É 
pedagoga e psicóloga. Atua na formação 

continuada de professores em temas 
relacionados aos processos de ensino e de 

aprendizagem.  Foi coordenadora e diretora 
de escola. Lecionou em cursos de 

Licenciatura. É pesquisadora do LAMP 

(Laboratório de Avaliação e Medidas em 
Psicologia), PUC Campinas. Membro do 

GEPEM (Grupo de Estudos e Pesquisa em 
Educação Moral), FE-UNICAMP. 

 

Modalidade: Presencial 
Encontros: 14/05 – (Sábado, das 8h00 às 17h00)  
Carga horária: 8h00 
Público: Professores da Educação Básica e Gestores  
Investimento total: R$ 130,00 (Valor parcelado em duas vezes) 
Vagas: 25 alunos (Número mínimo para abertura de turmas: 18 alunos) 

 

2.  

Recursos do Windows, Office, Youtube para acessibilidade 
 
A velocidade com que surgem novas tecnologias 
na sociedade contemporânea torna 
imprescindível inseri-las também nas práticas 
pedagógicas inclusivas. Esta oficina 
proporcionará subsídios para a análise e 
utilização de tecnologias digitais criando um 
ambiente educacional inclusivo, favorecendo a 
criação e compreensão da importância da 
aplicação das ferramentas às necessidades 
discentes. Entre os temas abordados, destacam-
se: produção, organização e leitura de textos 
acessíveis, criação de slides acessíveis, 
legendagem para acessibilidade, preparação do 
ambiente. 

Responsável: Karina Vezzaro 

 

Pós-graduanda em Neuroaprendizagem, possui 
especialização em Tecnologias para educação 

a distância pela UNICID (2013), especialização 
em Educação inclusiva e deficiência intelectual 

pela PUC-SP (2011) graduação em Pedagogia 
pela Universidade Guarulhos (2007) e 

graduação em Análise de sistemas pela 

Universidade Guarulhos (1999). Tem 
experiência na área de Educação, com ênfase 

em utilização das tecnologias digitais em 
ambiente educacional. Atuando como 

formadora de professores pela rede de ensino 

SESI-SP. 

Modalidade: Presencial 
Encontro: 11/06 – (Sábado, das 8h00 às 17h00)  
Carga horária: 8h00 
Público: Professores da Educação Básica e Gestores  
Investimento total: R$ 130,00 (Valor parcelado em duas vezes) 

Vagas: 25 alunos (Número mínimo para abertura de turmas: 18 alunos) 

 

 

 



3. 

Gamificação e sala de aula invertida na educação 

A oficina explora as possibilidades da aula 
invertida e do uso de jogos (“games”) de 
atividades no processo de ensino e 
aprendizagem. Por meio do estudo de caso 
serão analisadas essas propostas. A sala de 
aula invertida e a gamificação podem ser 
utilizadas com ferramentas gratuitas e sem a 
necessidade de acesso à internet. Os 
participantes terão a oportunidade de conhecer 
e adquirir noções básicas de ferramentas 
tecnológicas para criar e gerenciar um projeto 
de gamificação. 
 

Responsável: Daniel Nadaleto 
 

Biólogo e mestre em Ciências Biológicas pela 
Unesp-Botucatu. Professor de Ciências e 

Robótica no Ensino Fundamental, professor de 

Biologia no Ensino Médio e curso pré-vestibular, 
atuando na rede SESI e outras instituições 

particulares, e de Didática em curso de Pós-
graduação (Uningá). Autor e analista técnico de 

material didático do Sistema Ético (Sistema de 

Ensino Saraiva). É autor de projeto de 
gamificação e flipped classrrom para o Ensino 

Fundamental, premiado pelo congresso 
InovaEduca 3.0, em 2015. 

Modalidade: Presencial 
Encontro: 11/06 – (Sábado, das 8h00 às 17h00)  
Carga horária: 8h00 
Público: Professores da Educação Básica e Gestores  
Investimento total: R$ 130,00 (Pagamento no ato da matrícula) 
Vagas: 25 alunos (Número mínimo para abertura de turmas: 18 alunos) 

 

4.  

O esporte e sua relação com as várias áreas do conhecimento 

Esta oficina discute a inserção do esporte na escola, entendendo-o como fenômeno complexo 
e de múltiplas possibilidades. A partir de debates, leituras e grupos de trabalho, os 
professores serão estimulados a refletir sobre as possibilidades pedagógicas. A prática de 
diferentes atividades durante o curso será o mote para a compreensão dos conceitos e 
princípios envolvidos na inserção do Esporte no ambiente escolar, relacionando-o às demais 
áreas do conhecimento. 

Responsáveis:  
Thatiana Freire 

Bacharel em Esporte (2003) e Mestre em Ciências (área: Estudos do Esporte - 2010) pela Escola de 

Educação Física e Esporte da USP. Possui experiência de 14 anos em projetos de formação esportiva. 
Especialista em Qualidade de Vida do SESI-SP, tendo atuado nos programas SESI-SP Esporte Escolar, 

SESI-SP Atleta do Futuro e SESI-SP Rendimento Esportivo.  
 

Paula Korsakas 
Bacharel em Esporte (1997) e mestre em Pedagogia do Movimento Humano (2003) pela Escola de 

Educação Física e Esporte da USP. Coordenadora do Programa de Desenvolvimento Humano pelo 

Esporte/USP. Membro do Conselho de representantes da Rede Esporte pela Mudança Social. 
Professora do curso de especialização em Psicologia do Esporte do Instituto Sedes Sapientiae. 

Consultora na área de Programas de Educação Física e Esporte para crianças e jovens. 
 

Modalidade: Presencial 
Carga horária: 12 horas 
Encontros: 4 e 11/06 – (Aos sábados, das 9h00 às 16h00)  
Público: Professores da Educação Básica e Gestores  
Investimento total: R$ 200,00 (Valor parcelado em duas vezes) 
Vagas: 25 alunos (Número mínimo para abertura de turmas: 18 alunos) 



5.  

3.  Introdução ao universo Fab Lab para educadores 
4.  

Esta atividade tem como objetivo mostrar ao participante o universo dos FabLabs, 
laboratórios de fabricação digital onde se pode fabricar quase tudo, desde objetos 
eletrônicos até barcos, passando por mobiliário, brinquedos educativos e robôs. A 
oficina traz uma introdução sobre os diversos laboratórios FabLabs espalhados pelo 
mundo, o FabLab Faculdade SESI-SP e seu potencial educativo, os projetos 
desenvolvidos dentro de um FabLab, além de uma parte “mão na massa” onde o 
participante aprenderá a utilizar as seguintes máquinas: impressora 3d, cortadora a 
laser e cortadora de vinil. 

Responsáveis:  

 
Heloisa Neves 

Graduada em Arquitetura pela Unesp, mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP e doutora em 
Design pela FAU-USP, tendo feito doutorado-sanduiche na Universidad de Sevilla. Criadora da We 

Fab, uma empresa que tem como foco a conexão entre o movimento maker e o mundo da 

inovação. Vem trabalhando com a disseminação da cultura maker no Brasil desde que se graduou, em 
2012, pelo Fab Academy (curso oficial da rede Fab Lab) no Fab Lab Barcelona. Desde aí trabalhou no 

Fab Lab Sevilla na Espanha, ajudou a implementar a rede Fab Lab no Brasil, colaborando  diretamente 
com alguns Fab Labs nascentes. Escreveu o primeiro livro sobre o assunto em português, juntamente 

com Fabien Eychenne, intitulado “Fab Lab: A Vanguarda da Nova Revolução Industrial”, palestrou sobre 

o assunto em diversos locais, tendo também participado de uma sessão do TEDx com a palestra “Você 
ainda vai ser um Maker”, em 2014. É consultora do SESI-SP na implementação do “Fab Lab Escola SESI-

SP”. 
 

Kenzo Abiko 

Arquiteto pelo Mackenzie (2007) e formado pelo FabAcademy em 2015. Maker por vocação, atuou em 
projetos de comunicação visual, de maquetes físicas e como supervisor na oficina de modelos 

arquitetônicos da Aflalo/Gasperini. Descobriu o universo dos FabLabs em 2013 quando esses começaram 
a surgir no Brasil, desde lá se envolveu em laboratórios makers como: Garagem FabLab, Inovalab (Poli-

USP) e Insper FabLab. Foi monitor na disciplina de graduação da Poli “Desenvolvimento integrado de 
Produtos” na Escola Politécnica da USP entre 2013 a 2015. Se mudou para Providence (USA) para cursar 

o FabAcademy em 2015, mesmo ano que concluiu o curso, e foi ainda monitor convidado na Haystack 

Mountain School of Arts and Crafts (Maine, EUA). Atua como Facilitador pela WeFab, dando Workshops 
e busca fomentar a mentalidade Maker no Brasil. 

 

Modalidade: Presencial 
Carga horária: 3 horas 
Encontros: Serão realizadas 3 oficinas: 23/05 (19h00-22h00), 04/06 (9h00–12h00) e 22/06 
(9h00-12h00) 
Público: Profissionais da Educação e demais interessados 
Investimento total: Gratuito 

 

Informação sobre os cursos e oficinas consulte: 

http://www.faculdadesesi.edu.br 

Ou entre em contato com Jucilene Chiachia 

e-mail: jucilene.oliveira@sesisp.org.br 

Fone: (11) 3833-1063 

http://www.faculdadesesi.edu.br/
mailto:jucilene.oliveira@sesisp.org.br

