Curso de Geometria
7° e 8° anos Waldorf

com Mauro Porrino e Karla Neves

De 23 a 25/set/2022
Local: Colégio Waldorf Micael SP
R. Pedro Alexandrino Soares, 68 - Jardim Boa Vista, São Paulo/SP
Curso presencial

Informações e inscrições:
seminariosolidariosp@gmail.com

Conteúdo

Indicações antropológicas, didáticas e metodológicas
do ensino de geometria na escola Waldorf
Sétimo ano:
- uso de esquadros e transferidor
- estudo de ângulos
- demonstrações geométricas
- estudos de polígonos
- introdução ao traçado de lugares geométricos

Oitavo ano:
- sólidos platônicos e exercícios decorrentes
- teorema de Pitágoras, algumas demonstrações

23/9

Programação

19.30h - 21h - Palestra inicial
(Presencial, com transmissão online)

24/9
7h - 8h - café da manhã
8h - 10h - atividade
10h -10.30 - coffee break
10.30 h - 12h - atividade
12h - 13.30h - almoço
13.30h - 15.30h - atividade
15.30h - 16h - coffee break
16h - 18h - atividade

25/9
7h - 8h - café da manhã
8h - 10h- atividade
10h - 10.30 - coffee break
10.30 - 12h - atividade
12h - 12h30 avaliação
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Docentes
Mauro Pompeu Porrino
Professor há 34 anos no Colégio Micael, em São
Paulo. Com experiência nas áreas de Ciências,
Matemática/Geometria, Agrimensura e Ensino
Religioso. É coordenador do curso de
especialização em Ensino Médio Waldorf na
Faculdade Rudolf Steiner e docente em cursos de
formação de professores.

Karla Neves
Professora Waldorf há 32 anos. Mestre em
Educação Matemática pela USP. Membro do
Grupo de Ciências no Brasil da FEWB. Membro do
Grupo de Matemática e Geometria no Brasil da
FEWB. Docente e palestrante em seminários
Waldorf no Brasil e exterior

Curso de Geometria
7° e 8° anos Waldorf

Informações e Valores
O Colégio Micael oferece salas de aula como
possibilidade para pernoite dos inscritos, sem
custo adicional. Cada participante será
responsável por providenciar seu
colchonete/saco de dormir.
Haverá refeições no local, que deverão ser
reservadas em até 15 dias antes do início do
Curso. Os valores das refeições seguem na
ficha de inscrição.
No valor das inscrições estão incluídos os
coffee breaks servidos nas pausas.

Valores do Curso:
Valor Solidário - R$300,00
Valor Real - R$330,00
Valor Ideal - R$360,00
As inscrições podem ser pagas em 2 parcelas,
sendo a primeira até 20/08 e a segunda até 20/09
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Materiais necessários
para o curso
Cada aluno/aluna deverá se apresentar
para as aulas com o seguinte material:
- Lápis 2B
- Lápis HB
- Lápis de cor
- Borracha SOFT (Trident)
- Régua de 40 cm (Trident 7140)
- Jogo de Esquadros 26 ou 28 cm (Trident
26cm (2526/2626)) sem escala
- Compasso Técnico (Trident - 9003)
- Transferidor de 180º ou 360º
Caso já tenha esse material, mesmo que
não atendam essas especificações, o
aluno/a aluna poderá participar com o que
possuir.

