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  PROGRAMA TEMPO DE APRENDER 

 

 Curso: Práticas de Alfabetização 

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/sealf/curso/5401/informacoes 

Carga horária: 30 horas  

Observações: Este curso on-line se destina principalmente a professores, coordenadores pedagógicos, 

diretores escolares e assistentes de alfabetização, sendo também proveitoso para gestores de redes 

educacionais e para toda a sociedade civil interessada. São apresentadas estratégias de ensino, atividades 

e avaliações formativas destinadas ao 1º e ao 2º ano do ensino fundamental baseadas em evidências 

científicas e de caráter prático, voltadas à sala de aula.  Os conteúdos mais elementares são úteis para 

crianças do último ano da pré-escola que, apesar de não estarem sendo alfabetizadas, podem desenvolver 

habilidades importantes que facilitarão o futuro processo de alfabetização. Além disso, todos os conteúdos 

podem servir como reforço para crianças de idades mais avançadas, especialmente aquelas do 3º ano do 

ensino fundamental (Texto retirado do site do MEC). 

 

 PORTAL TRILHAS 

 

 Curso: Leitura em voz alta pelo professor 

Link para acesso: https://portaltrilhas.org.br/regulamento-leitura-voz-alta 

Carga horária: 45 horas 

Observações: Alinhado à BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Propõe o trabalho com textos 

narrativos, poéticos e informativos, dirigidos a crianças desde a mais tenra idade. Por meio da tematização 

de vídeos, transcrição de conversas literárias e embasamento teórico, pretende-se discutir as principais 

situações didáticas de leitura, promover as reflexões acerca do fazer pedagógico e apoiar o trabalho de 

professores no ensino da leitura, escrita e oralidade (Texto retirado do site “Portal Trilhas”). 

 

 Curso: Escrita por meio do professor 

Link para acesso: https://portaltrilhas.org.br/regulamento-escrita 

Carga horária: 45 horas 

Observações: Alinhado à BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Este curso trata de dois gêneros 

específicos: conto clássico e indicação literária. Critérios de seleção de livros, leitura da história, formas 
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de intervenção, textualização, revisão do texto, ilustração e formas de publicação do material produzido 

estão entre os conteúdos abordados (Texto retirado do site “Portal Trilhas”). 

 

 Curso: Escrita compartilhada: pesquisar, comunicar e aprender 

Link para acesso: https://portaltrilhas.org.br/regulamento-escrita-compartilhada 

Carga horária: 45 horas 

Observações: Alinhado à BNCC (Base Nacional Comum Curricular). O curso Escrita compartilhada: 

pesquisar, comunicar e aprender propõe um mergulho nesse universo vasto de informações, de modo 

que ele se torne uma ferramenta efetiva para a realização de atividades com as crianças entre 4 e 8 anos 

de idade. Totalmente idealizado com foco no trabalho do professor alfabetizador, o objetivo do curso é 

ampliar os conhecimentos sobre os textos informativos científicos, refletir sobre o conceito de verbetes, 

mostrar os caminhos para realizar uma boa pesquisa para, então, desenvolver um verbete enciclopédico 

com as crianças (Texto retirado do site “Portal Trilhas”). 

 

 ESCOLAS CONECTADAS 

 

 Curso: Grandezas e medidas: Explorar para compreender 

Link para acesso: https://www.escolasconectadas.org.br/grandezas-e-medidas 

Carga Horária: 50 horas 

Observações: Explorar para compreender quer contribuir com algumas possibilidades às questões 

lançadas. Através da resolução de situações-problema, do contato com práticas inspiradoras e da troca de 

experiências entre colegas, objetiva-se ampliar e qualificar ações focadas na exploração e compreensão 

dos conceitos de grandezas e medidas, contemplando desde a construção do número até operações com 

razões e proporcionalidade (Texto retirado do site “Escolas Conectadas”). 

Período de Realização: 08 de junho a 06 de julho. 

 

 Curso: Quero inovar: Por onde começo? 

Link para acesso: https://www.escolasconectadas.org.br/quero-inovar 

Carga Horária: 30 horas 

Observações: Este é um curso introdutório à iniciativa Inova Escola – Escolas Conectadas, que apresenta 

possibilidades de práticas educacionais inovadoras. Aqui você pode analisar como a compreensão da 

singularidade dos alunos e a personalização da aprendizagem são importantes para o engajamento dos  
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estudantes, como uma relação professor-aluno menos hierarquizada favorece novas aprendizagens e como 

a utilização construtiva dos recursos tecnológicos, assim como a exploração dos diferentes espaços com 

intencionalidade, propicia uma educação mais rica em significado. Tudo isso faz parte de uma gestão 

inovadora! (Texto retirado do site “Escolas Conectadas”). 

Período de Realização: 08 de junho a 06 de julho. 

 

 Curso: Competência Digital básica para a educação 

Link para acesso: https://www.escolasconectadas.org.br/competencia-digital-basica-para-a-educacao 

Carga Horária: 20 horas 

Observações: Qual o papel do professor em meio às competências demandadas no século XXI? No curso, 

são trabalhados conhecimentos básicos que contribuem com o ingresso e o desenvolvimento do professor 

na cultura digital. O docente tem a oportunidade de explorar ferramentas de produtividade (processador 

de textos, planilha eletrônica e apresentações multimídia) para aplicação no ambiente educacional, refletir 

sobre o papel da conectividade (sobretudo no contexto da Web 2.0) em aprendizagens colaborativas e 

experimentar meios de integrar o uso de recursos tecnológicos ao seu planejamento pedagógico (Texto 

retirado do site “Escolas Conectadas”). 

Período de Realização: 08 de junho a 06 de julho 

 

 Curso: Inovação na educação: Conhecimentos avançados 

Link para acesso: https://www.escolasconectadas.org.br/inovacao-na-educacao 

Carga Horária: 10 horas 

Observações: O nível avançado do Percurso Inovação Educativa aborda, a partir de elementos do modelo 

finlandês de educação e de demais sistemas bem-sucedidos no apoio ao desenvolvimento integral dos 

estudantes, mudanças promissoras para a melhoria dos índices de aprendizagem, contemplando desde 

aspectos concernentes a infraestrutura até novas organizações curriculares. Enfatiza, ainda, o uso 

contextualizado e intencional de recursos tecnológicos, sobretudo de dispositivos móveis, como 

propulsores de novas relações com o conhecimento. Por fim, a formação analisa diferentes metodologias 

pedagógicas e realiza um panorama de estratégias e práticas centradas no desenvolvimento de 

competências, ilustrando-as com experiências escolares concretas.  

(Texto retirado do site “Escolas Conectadas”). 

Período de Realização: 25 de maio a 22 de junho 
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 Curso: Inovação nas escolas 

Link para acesso: https://www.escolasconectadas.org.br/inovacao-nas-escolas 

Carga Horária: 10 horas 

Observações: O que é cultura de inovação? Este é o questionamento guia da formação, que busca 

provocar a reflexão sobre como transformar as práticas pedagógicas com consistência e intencionalidade. 

São explorados meios de despertar a criatividade (com base no exame de como o processo criativo se 

desenrola), incentivar a postura investigativa e favorecer o aprender fazendo (Texto retirado do site 

“Escolas Conectadas”). 

Período de Realização: 25 de maio a 22 de junho 

 

 Curso: Incorporar as TIC no planejamento didático (Percurso Tecnologia da 

Informação e Comunicação – TIC) 

Link para acesso: https://www.escolasconectadas.org.br/incorporar-as-TIC-no-planejamento-didatico 

Carga Horária: 20 horas 

Observações: A formação, que compõe o nível intermediário do Percurso Tecnologia da Informação e 

Comunicação - TIC, busca fornecer subsídios ao professor para que experimente recursos digitais com os 

estudantes reunindo conhecimento tecnológico, pedagógico e curricular. São explorados aplicativos do 

OpenOffice e analisadas ferramentas para criação de atividades (como Hot Potatoes, Ardora e Jclic). 

Também são examinadas experiências de Webquest e de aprendizagem baseada em projetos (Texto 

retirado do site “Escolas Conectadas”). 

Período de Realização: 25 de maio a 22 de junho. 

 

 Curso: Experiências educativas inovadoras usando as TIC 

Link para acesso: https://www.escolasconectadas.org.br/experiencias-educativas-inovadoras 

Carga Horária: 10 horas 

Observações: A exemplo da formação “Inovação nas escolas”, o curso, que compõe o nível intermediário 

do Percurso Inovação Educativa, explora o conceito e modelos de concepção de inovação. Além disso, 

apresenta brevemente elementos de escolas que buscaram reinventar suas práticas e analisa o papel que 

diferentes usos das tecnologias exercem sobre o apoio ao desenvolvimento de competências requeridas 

no século XXI projetos (Texto retirado do site “Escolas Conectadas”). 

Próximas turmas: 17 de agosto a 14 de setembro. 
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 Curso: Escola digital: tecnologias e currículo 

Link para acesso: https://www.escolasconectadas.org.br/tecnologias-e-curriculo 

Carga Horária: 40 horas 

Observações: As tecnologias digitais estão presentes no dia a dia e nos trazem muitas facilidades, da 

obtenção de serviços ao acesso à informação. Para os estudantes, então, são parte essencial do cotidiano. 

Entretanto, em sala de aula, a situação é outra. Precisamos repensar nossas práticas de maneira a 

efetivamente incluir a escola na cultura digital e apoiar o desenvolvimento de alunos desta nova geração. 

Para ajudar você, professor(a), nesta missão, disponibilizamos o curso Escola Digital: tecnologias e 

currículo, que agora é oferecido na plataforma Escolas Conectadas. Ele objetiva colaborar na conexão das 

tecnologias digitais às práticas escolares, integrando-as ao currículo, fortalecendo atividades, projetos e 

planos de aula. Você terá, ainda, a oportunidade de estudar sobre formas de criar conteúdos e recursos 

digitais e sobre meios de tornar também seus alunos protagonistas nesse processo (Texto retirado do site 

“Escolas Conectadas”). 

Próximas turmas: 06 de julho a 03 de agosto. 

 

 Curso: Água: gota de conscientização 

Link para acesso: https://www.escolasconectadas.org.br/agua-gotas-de-conscientizacao 

Carga Horária: 50 horas 

Observações: Este curso tem por objetivo discutir tais questões, informar e conscientizar sobre a água e 

sua importância para os seres vivos. Busca-se aproveitar a problemática contemporânea para tratar de 

formas de preservação que garantam o uso sustentável deste precioso bem para as futuras gerações. Que 

tal nos unirmos para espalhar gotas de conscientização? (Texto retirado do site “Escolas Conectadas”). 

Próximas turmas: 22 de junho a 20 de julho. 

 

 Curso: Alfabetizando na diversidade: por classes mais multisseriadas 

Link para acesso: https://www.escolasconectadas.org.br/alfabetizando-na-diversidade 

Carga Horária: 50 horas 

Observações: Um leitor de fora da área da Educação poderia se perguntar, diante do título do curso: que 

loucura é essa de sugerir classes mais multisseriadas? Querem subverter a conquista da seriação, já 

alcançada pela maior parte do sistema de ensino brasileiro? Contudo, nós, professores, conhecemos os 

benefícios da convivência com a diversidade para o desenvolvimento de nossos alunos. Nesta formação,  
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convidamos você a analisar as características das classes multisseriadas e oportunidades de aproveitá-las 

em prol da aprendizagem dos estudantes, sobretudo no contexto dos processos de alfabetização e de 

inserção de crianças e jovens no mundo letrado (Texto retirado do site “Escolas Conectadas”). 

Próximas turmas: 22 de junho a 20 de julho. 

 

 Curso: Escola para todos: inclusão de pessoas com deficiência 

Link para acesso: https://www.escolasconectadas.org.br/inclusao-de-pessoas-com-deficiencia 

Carga Horária: 50 horas 

Observações: Neste curso, serão introduzidos e debatidos alguns conceitos básicos sobre o tema, no 

intuito de instigar você, professor, a refletir sobre os desafios e demandas que surgem nesse novo contexto 

inclusivo, trazendo inspirações para a inclusão de todos (Texto retirado do site “Escolas Conectadas”). 

Próximas turmas: 22 de junho a 20 de julho. 

 

 Curso: Inova escola: personalização 

Link para acesso: https://www.escolasconectadas.org.br/personalizacao 

Carga Horária: 25 horas 

Observações: Neste curso, os participantes construirão conhecimento relativo a esse tema por meio de 

atividades práticas, reflexões, leitura de casos, desenvolvimento de projetos de aprendizagem e de outras 

abordagens inovadoras. Ao fim do curso, pretende-se que os participantes sejam capazes de aplicar as 

metodologias e conceitos apresentados e vivenciados em seus contextos e práticas escolares (Texto 

retirado do site “Escolas Conectadas”). 

Próximas turmas: 22 de junho a 20 de julho. 

 

 Curso: Antártica: muito mais do que gelo 

Link para acesso: https://www.escolasconectadas.org.br/antartica-muito-mais-do-que-gelo 

Carga horária: 20 horas 

Observações: A proposta do curso é tornar o continente Antártico um pouco mais próximo de você e de 

seu aluno para que você possa utilizar este assunto (a Antártica e tudo o que se refere a ela) em suas aulas, 

abordando temas relacionados a meio ambiente, mudanças climáticas, Geografia, História e Ciências. 

Clima do planeta, efeito estufa, aquecimento global, pesquisas brasileiras na Antártica, aspectos físicos, 

história e curiosidades sobre a vida animal e vegetal são alguns entre os muitos tópicos a serem explorados, 

acompanhados de inspirações e sugestões de práticas para suas aulas (Texto retirado do site “Escolas  
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Conectadas”). 

Período de realização: 08 de junho a 06 de julho 

 

 Curso: Inova Escola: Gestão Inovadora 

Link para acesso: https://www.escolasconectadas.org.br/gestao-inovadora 

Carga horária: 25 horas 

Observações: O curso Gestão Inovadora é voltado a todos os educadores, pois promove uma reflexão 

sobre os papéis e responsabilidades dos diversos atores escolares. Propõe e apresenta princípios básicos 

para uma gestão condizente com a educação do século XXI, tais como gestão democrática, equidade, 

administração do tempo e corresponsabilidade. Para compreender alguns deles na prática, os participantes 

farão atividades de vivência, de reflexão e de debates. Além disso, será proposta uma reflexão sobre os 

desafios das equipes gestoras para que sejam inovadoras e quais são os caminhos possíveis para tal (Texto 

retirado do site “Escolas Conectadas”). 

Período de realização: 08 de junho a 06 de julho. 

 

 Curso: Escola para todos: promovendo uma educação antirracista 

Link para acesso: https://www.escolasconectadas.org.br/promovendo-uma-educacao-antirracista 

Carga horária: 50 horas 

Observações: Neste curso pretendemos refletir sobre as questões apontadas, a fim de que possamos juntos 

construir possíveis práticas de educação antirracista de acordo com as diferentes realidades educacionais 

em que vivemos. Convidamo-los, para que, acima de tudo, estejam atentos às suas salas de aula, porque 

é neste contexto, onde práticas pedagógicas se realizam que o racismo também se expressa de maneira 

sutil ou não, velado ou evidente. Dessa forma, gostaríamos de oferecer esse espaço para que possamos 

debater, refletir e repensar nosso fazer pedagógico de forma a tornar nossa ação cada vez mais antirracista 

(Texto retirado do site “Escolas Conectadas”). 

Período de realização: 08 de junho a 06 de julho. 
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 PORTAL DE CURSOS ABERTOS – UFSCAR 

 

Cursos Educação: 

 A importância da elaboração de objetivos educacionais no Ensino Superior; 

 Apontamentos sobre o uso da calculadora em sala de aula na Educação básica; 

 Avaliação Institucional da Educação; 

 Cineclubismo e educação: possibilidades do cinema no contexto escolar; 

 Ensino Híbrido na educação superior; 

 Ensino Híbrido: uma introdução ao tema; 

 Gamificação para a Educação; 

 Jogos e brincadeiras musicais; 

 Motivação em sala de aula: elementos para uma boa prática docente; 

 Movimentando: a sala de aula como espaço de desenvolvimento integral; 

 Processos avaliativos no ensino superior; 

 O sucesso acadêmico do estudante de EAD: Autorregulação da aprendizagem em foco; 

 O uso de jogos no ensino de matemática na Educação Básica; 

 Blended Learning in higher education. 

 

Informação e Comunicação: 

 Aplicação dos princípios básicos de diagramação, uso de cores e tipografia em projetos 

gráficos; 

 Desenvolvimento de apresentação com slides; 

 História da animação; 

 Princípios de telecomunicações. 

 

Inclusão e Acessibilidade: 

 Noções de acessibilidade arquitetônica para avaliação de projetos e edificações; 

 Educação Especial: histórico, política e práticas; 

 Introdução aos estudos da Língua Brasileira de Sinais. 
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Matemática: 

 Sistemas de numeração. 

 

Sustentabilidade: 

 Educação para a sustentabilidade. 

 

Tecnologias na Educação: 

 A caça ao tigre-de-bengala e o uso de artefatos digitais na alfabetização; 

 Scratch: introdução à programação para educadores; 

 Estratégias de mediação em fóruns de discussão on-line; 

 O uso de aplicativos como recurso pedagógico. 

 

Link para acesso: https://cursos.poca.ufscar.br/ 

Carga Horária: Diversas: 2/5/8/10/15/30 horas 

Observações: Cursos com cargas horárias menores, com certificação da UFSCar. 

 

 

 NOVA ESCOLA 

 

 Curso: Como criar e usar vídeos na Educação 

Link para acesso: https://cursos.novaescola.org.br/curso/4/como-criar-e-usar-videos-na-

educacao/resumo?&itm_campaign=cursosliberadoscomousarvideosnaeducacao 

Carga Horária: 4 horas 

Observações: Neste curso elaborado pelos professores Carina Fragozo, Paulo Valim, Ivys Urquiza e 

Rafael Procópio, responsáveis pelos maiores canais de Educação do YouTube no Brasil, você vai aprender 

como gravar vídeos, fazer roteiros, criar seu canal e engajar os alunos usando videoaulas (Texto retirado 

do site “Nova Escola”). 

 

 Curso: Brincadeiras cantadas na escola: Valorizando a tradição popular 

Link para acesso: https://cursos.novaescola.org.br/curso/1512/brincadeiras-cantadas-na-escola-valorizando-

a-tradicao-popular/resumo?&itm_campaign=cursosliberadoscbrincadeirascantadas 

Carga Horária: 10 horas 
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Observações: A proposta desse curso é contribuir para a ampliação do repertório de canções e 

brincadeiras da tradição oral brasileira e sensibilizar os educadores a expandir os valores da nossa cultura 

por meio de práticas criativas e reflexivas. Além de apresentar as canções, as duas professoras-autoras 

deste curso compartilham experiências que tiveram ao levá-las para a sala de aula com seus alunos. O 

repertório escolhido possibilita desafios rítmicos, melódicos e de coordenação entre movimento, palavra 

e música para potencializar o desenvolvimento integral da criança nos diversos aspectos da sua formação: 

emocionais, físicos, cognitivos, sociais e motores (Texto retirado do site “Nova Escola”). 

 

 Curso: Rotina das crianças: momentos de higiene e alimentação 

Link para acesso: https://cursos.novaescola.org.br/curso/11288/rotina-das-criancas-momentos-de-higiene-e-

alimentacao/resumo?&itm_campaign=cursosliberadoscrotinahiegiene 

Carga Horária: 10 horas 

Observações: Neste curso vamos refletir sobre as necessidades das crianças pequenas e bem pequenas e 

sobre como os cuidados com sua alimentação e higiene são, por si mesmos, grandes possibilidades de 

ações de garantia dos direitos de aprendizagem. Você vai entender a relação da concepção de criança e 

seu protagonismo no processo de aprendizagem e desenvolvimento com a organização do tempo e 

reestruturação da rotina, com foco especial nos momentos permanentes de alimentação e higiene. Tudo 

isso por meio de relatos de experiências e análises de práticas reais com uma professora de escola pública 

de Venda Nova do Imigrante-ES e uma experiente formadora de educadores (Texto retirado do site “Nova 

Escola”).  

 

 INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 Curso: Abordagens Pedagógicas Modernas na Educação a Distância 

Link para acesso: https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=80 

Carga Horária: 20 horas 

Observações:  

Conteúdo: Apoio ao Presencial, Híbrido e a distância; MOOC e SPOC; Aprendizagem Centrada no 

Professor e no Aluno; Sala de Aula Invertida.  

Inscrições: até 30/06/2020 

Conclusão do curso: até 31/07/2020 
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Requisitos: ensino superior incompleto, compreensão de leitura e escuta em língua portuguesa, possuir 

computador com recursos de áudio e vídeo, possuir e saber manusear o leitor de arquivos PDF (Texto 

retirado do site “IFRS”). 

 

 Curso: Aprendizagem Significativa 

Link para acesso: https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=80 

Carga Horária: 30 horas 

Observações:  

Conteúdo:  Conceitos iniciais sobre Aprendizagem Significativa, Abordagens Teóricas e Tipos de 

Aprendizagem, Ensino Significativo. 

Inscrições: até 30/06/2020 

Conclusão do curso: até 31/07/2020 

Requisitos: compreensão de leitura em língua portuguesa, possuir e saber manusear o leitor de arquivos 

PDF, possuir computador com recursos de áudio e vídeo (Texto retirado do site “IFRS”). 

 

 Curso: Audiovisuais: arte, técnica e linguagem 

Link para acesso: https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=80 

Carga Horária: 60 horas 

Observações:  

Conteúdo:  O Audiovisual na Sociedade Tecnológica; Introdução à Linguagem Audiovisual; Linguagem 

Audiovisual; Fotografia, Cinema e Televisão; Audiovisual e Educação no Brasil; Audiovisuais na Escola. 

Inscrições:  até 30/06/2020 

Conclusão do curso: até 31/07/2020 

Requisitos: estar atuando em instituição de ensino, ensino superior incompleto, compreensão de leitura e 

escuta em língua portuguesa, possuir computador com recursos de áudio e vídeo, possuir e saber manusear 

o leitor de arquivos PDF (Texto retirado do site “IFRS”). 

 

 Curso: Como usar o Laboratório de Informática nas aulas? Ensino Infantil e Fundamental 

– Anos Iniciais 

Link para acesso: https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=80 

Carga Horária: 20 horas 
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Observações:  

Conteúdo:  Laboratório de Informática; Recursos Educacionais Digitais; Seleção de Recursos 

Educacionais Digitais para as Aulas; Projeto Final. 

Inscrições: até 30/06/2020 

Conclusão do curso: até 31/07/2020 

Requisitos: ser professor atuante em escola com laboratório de informática, compreensão de leitura e 

escuta em língua portuguesa, possuir computador com recursos de áudio e vídeo, saber manusear o leitor 

de arquivos PDF, possuir câmera, saber fotografar ou filmar, possuir e saber enviar fotos ou vídeos pela 

internet (Texto retirado do site “IFRS”). 

 

 Curso: Criação de Vídeoaulas 

Link para acesso: https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=80 

Carga Horária: 40 horas 

Observações:  

Conteúdo:  Introdução a Videoaulas; Planejando sua Vídeoaula: o Roteiro; Gravando e Disponibilizando 

Videoaulas. 

Inscrições: até 30/06/2020 

Conclusão do curso: até 31/07/2020 

Requisitos: Possuir câmera digital (celular, fotográfica ou webcam), possuir software para edição de 

vídeo (do próprio celular / computador, Windows Movie Maker ou Filmora), compreensão de leitura e 

escuta em língua portuguesa, possuir computador com recursos de áudio e vídeo, saber manusear o leitor 

de arquivos PDF, possuir e saber enviar fotos ou vídeos pela internet (Texto retirado do site “IFRS”). 

 

 Curso: Cultura Surda 

Link para acesso: https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=80 

Carga Horária: 20 horas 

Observações:  

Conteúdo:  História da comunidade surda, cultura surda, identidades surdas e a língua de sinais. 

Inscrições: até 30/06/2020 

Conclusão do curso: até 31/07/2020 

Requisitos: compreensão de leitura em língua portuguesa, possuir computador com recursos de áudio e 

vídeo (Texto retirado do site “IFRS). 
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 Curso: Cursos Online Abertos e Massivos: teoria e prática 

Link para acesso: https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=80 

Carga Horária: 30 horas 

Observações:  

Conteúdo:  Contextualização; Plataformas de cursos MOOC; Vamos fazer um MOOC?; MOOCs no 

IFRS. 

Inscrições: até 30/06/2020 

Conclusão do curso: até 31/07/2020 

Requisitos: Ensino superior completo, compreensão de leitura e escuta em língua portuguesa, possuir 

computador com recursos de áudio e vídeo, possuir e saber manusear o leitor de arquivos PDF, saber 

utilizar o You Tube(Texto retirado do site “IFRS”). 

 

 Curso: Cursos Regulares Presenciais com Carga Horária a Distância 

Link para acesso: https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=80 

Carga Horária: 20 horas 

Observações:  

Conteúdo:  Contextualização; Como fazer um curso com horas a distância?; Elaborando o PPC; 

Implantando o Curso. 

Inscrições: até 30/06/2019 

Conclusão do curso: até 31/07/2020 

Requisitos:  Ensino superior completo, conhecimento básico em informática e internet, compreensão de 

leitura e escuta em língua portuguesa (Texto retirado do site “IFRS”). 

 

 Curso: Educação a Distância 

Link para acesso: https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=80 

Carga Horária: 25 horas 

Observações:  

Conteúdo:  Conceitos; EaD no Brasil; Tecnologias. 

Inscrições: até 30/06/2020 

Conclusão do curso: até 31/07/2020 

Requisitos: ensino superior incompleto, conhecimento básico em informática e internet, compreensão de 

leitura e escuta em língua portuguesa, possuir e saber manusear o leitor de arquivos PDF (Texto retirado 

do site “IFRS”). 
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 Curso: Extensão para Estudantes 

Link para acesso: https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=80 

Carga Horária:  20 horas 

Observações:  

Conteúdo:   O que é o IFRS?, A organização da Extensão no IFRS, O que é extensão?, Extensão no IFRS, 

Como participar, Ações da PROEX no IFRS. 

Inscrições: até 30/06/2020 

Conclusão do curso: até 31/07/2020 

Requisitos: possuir e saber manusear o leitor de arquivos PDF, compreensão de leitura em língua 

portuguesa  (Texto retirado do site “IFRS”). 

 

 Curso: Gamificação no Moodle 

Link para acesso: https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=80 

Carga Horária: 30 horas 

Observações:  

Conteúdo: Conhecendo os conceitos de Gamificação; Gamificação na Prática; Gamificando seu Curso 

no Moodle.  

 Inscrições: até 30/06/2020 

Conclusão do curso: até 31/07/2020 

Requisitos: Ensino superior completo, compreensão de leitura e escuta em língua portuguesa, 

conhecimento avançado em Moodle ou ter realizado o curso “Moodle Básico para Professores”, possuir 

computador com recursos de áudio e vídeo, possuir e saber manusear o leitor de arquivos PDF, saber 

utilizar o YouTube (Texto retirado do site “IFRS”). 

 

 Curso: Gestão em Educação Escolar 

Link para acesso: https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=80 

Carga Horária:  30 horas 

Observações:  

Conteúdo:  A administração ou gestão da escola: concepções e escolas teóricas; A Reforma do Estado 

brasileiro: a gestão da educação e da escola; Gestão democrática da escola pública: concepções e 

implicações legais e operacionais; Democratização da gestão escolar: mecanismos de participação e 

autonomia da unidade escolar; Gestão democrática e os trabalhadores em educação 

Inscrições: até 30/06/2020 
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Conclusão do curso: até 31/07/2020 

Requisitos: conhecimento básico em informática e internet, compreensão de leitura e escuta em língua 

portuguesa, possuir e saber manusear o leitor de arquivos PDF (Texto retirado do site “IFRS”). 

 

 Curso: Métodos de pesquisa: conceitos introdutórios 

Link para acesso: https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=80 

Carga Horária:  30 horas 

Observações:  

Conteúdo:  Tipos de conhecimento; Pesquisa científica e suas finalidades; Classificação das pesquisas 

científicas; Elementos de um projeto de pesquisa. 

Inscrições: até 30/06/2020 

Conclusão do curso: até 31/07/2020 

Requisitos: Ensino médio completo, compreensão de leitura e escuta em língua portuguesa, possuir e 

saber manusear o leitor de arquivos PDF (Texto retirado do site “IFRS”). 

 

 Curso: Moodle Básico para Professores 

Link para acesso: https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=80 

Carga Horária:  20 horas 

Observações:  

Conteúdo: Desenho do Curso; Organizando o Curso; Inserindo Conteúdo 

 Inscrições: até 30/06/2020 

Conclusão do curso: até 31/07/2020 

Requisitos: ensino superior incompleto, conhecimento básico em informática e internet, compreensão de 

leitura e escuta em língua portuguesa (Texto retirado do site “IFRS”). 

 

 Curso: O Uso de Aplicativos Web na Construção de Materiais Educacionais 

Link para acesso: https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=80 

Carga Horária:  horas 

Observações:  

Conteúdo:  Elaboração de Material Didático; Ferramentas para Criação de Materiais. 

Inscrições: até 30/06/2020 

Conclusão do curso: até 31/07/2020 

mailto:secretaria.educacao@alfenas.mg.gov.br
http://www.alfenas.mg.gov.br/edu
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=80
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=80
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=80


Av. Governador Valadares, 1262, Jd. São Carlos – CEP: 37137.160 
Tel.: (35) 3698-1740/1742 - e-mail: secretaria.educacao@alfenas.mg.gov.br 

Site: http://www.alfenas.mg.gov.br/edu 

 

Requisitos: Ensino superior incompleto, conhecimento básico em informática e internet, compreensão de 

leitura e escuta em língua portuguesa, possuir e saber manusear o leitor de arquivos PDF (Texto retirado 

do site “IFRS”). 

 

 Curso: Personalização do Ensino a partir de Metodologias Ativas 

Link para acesso: https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=80 

Carga Horária:  40 horas 

Observações:  

Conteúdo:  Aprendizagem por pares - peer instruction; Gamificação - gamification; Aprendizagem com 

Baseada em Problemas - ABP; Design Thinking - DT. 

Inscrições: até 30/06/2020 

Conclusão do curso: até 31/07/2020 

Requisitos: conhecimentos básicos em informática, alguns conteúdos poderão estar em inglês, 

conhecimentos básicos sobre Educação poderão contribuir para aquisição de conhecimentos no curso, 

compreensão de leitura e escuta em língua portuguesa (Texto retirado do site “IFRS”). 

 

 Curso: Possibilidades Pedagógicas dos Blogs na Educação 

Link para acesso: https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=80 

Carga Horária: 20 horas 

Observações:  

Conteúdo:  Blog; Blogs na Educação; Blog como Recurso; Blog como Estratégia Pedagógica; Blogs: 

outras possibilidades; Criação de Blog; Postagem com Texto e Imagem; Postagem com Texto e Vídeo; 

Alterando o Blog. 

Inscrições: até 30/06/2020 

Conclusão do curso: até 31/07/2020 

Requisitos: Conhecimento básico em informática e internet, ensino superior incompleto (Texto retirado 

do site “IFRS”). 

 

 Curso: Projetos Educacionais e Interdisciplinares 

Link para acesso: https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=80 

Carga Horária: 30 horas 
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Observações:  

Conteúdo:  Projetos Educacionais, Desenvolvimento de projetos. 

Inscrições: até 30/06/2020 

Conclusão do curso: até 31/07/2020 

Requisitos: compreensão de leitura em língua portuguesa, possuir e saber manusear o leitor de arquivos 

PDF  (Texto retirado do site “IFRS”). 

 

 Curso: Psicologia da Aprendizagem 

Link para acesso: https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=80 

Carga Horária: 40 horas 

Observações:  

Conteúdo:  História e conceituação da inteligência do ser humano; concepções de aprendizagem; 

conceitos de aprendizagem; as concepções de aprendizagem; resiliência e autoestima; motivação, relações 

interpessoais e respeito ao próximo; as principais teorias da aprendizagem e as concepções: inatista, 

ambientalista e interacionista de educação; as múltiplas inteligências – Howard Gardner; concepções de 

educação em Vygotsky, Piaget, Ferreiro e Wallon. 

Inscrições: até 30/06/2020 

Conclusão do curso: até 31/07/2020 

Requisitos: compreensão de leitura em língua portuguesa, possuir e saber manusear o leitor de arquivos 

PDF (Texto retirado do site “IFRS”). 

 

 Curso: Qualidade de Cursos em Educação a Distância 

Link para acesso: https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=80 

Carga Horária: 30 horas 

Observações:  

Conteúdo:  Não basta ter conteúdo, tem que conversar; Organizando o Curso; Produzindo o Conteúdo 

do Curso; Equívocos Gerais. 

Inscrições: até 30/06/2020 

Conclusão do curso: até 31/07/2020 

Requisitos:  ter concluído um curso a distância, conhecimento básico em informática e internet, 

compreensão de leitura e escuta em língua portuguesa (Texto retirado do site “IFRS”). 
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 Curso: Repositórios de Materiais Didáticos e Direitos de Uso 

Link para acesso: https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=80 

Carga Horária: 20 horas 

Observações:  

Conteúdo: Recursos Didáticos Digitais; Repositórios e Materiais Didáticos Prontos; Direito Autoral. 

Inscrições: até 30/06/2020 

Conclusão do curso: até 31/07/2020 

Requisitos: ensino superior incompleto, conhecimento básico em informática e internet, compreensão de 

leitura e escuta em língua portuguesa, possuir e saber manusear o leitor de arquivos PDF (Texto retirado 

do site “IFRS”). 

 

 POLO ITAÚ SOCIAL 

 

 Curso: Captação externa de recursos 

Link para acesso: https://polo.org.br/gestao-operacional/formacao/1/captacao-externa-de-recursos 

Carga Horária: 6 horas 

Observações: Diagnosticar problemas e buscar soluções inovadoras de captação de recursos para 

viabilizar projetos e contribuir para a qualidade do serviço público prestado em nível local. (Texto retirado 

do site “Itaú Social”). 

 

 Curso: Avaliação e Aprendizagem 

Link para acesso: https://polo.org.br/gestao-pedagogica/formacao/2/avaliacao-e-aprendizagem 

Carga Horária: 24 horas 

Observações: Ampliar a compreensão sobre os propósitos das principais avaliações externas realizadas 

atualmente e a importância dos resultados dessas avaliações, para se repensar as condições a serem 

asseguradas para o processo de ensino e aprendizagem de todos e cada um dos alunos (Texto retirado do 

site “Itaú Social”). 

 

 Curso: Fundeb e o financiamento da educação 

Link para acesso: https://polo.org.br/gestao-operacional/formacao/3/fundeb-e-o-financiamento-da-

educacao 

Carga Horária: 6 horas 
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Observações: Auxiliar no diagnóstico de problemas e ineficiências nas receitas da educação e realizar 

análise da realidade sobre os recursos disponíveis por meio de ferramentas práticas, bem como planejar 

ações para reverter esse quadro (Texto retirado do site “Itaú Social”). 

 

 Curso: Projeto Político Pedagógico para organizações da sociedade civil 

Link para acesso: https://polo.org.br/gestao-pedagogica/formacao/5/projeto-politico-pedagogico-para-

organizacoes-da-sociedade-civil 

Carga Horária: 20 horas 

Observações: Reconhecer os conceitos, os objetivos e as características do Projeto Político Pedagógico 

de OSCs visando fazer o planejamento institucional para a qualidade da oferta educativa; Planejar ações 

de elaboração do Projeto Político-Pedagógico (Texto retirado do site “Itaú Social”). 

 

 Curso: BNCC do currículo à sala de aula 

Link para acesso: https://polo.org.br/gestao-pedagogica/formacao/6/bncc-do-curriculo-a-sala-de-aula 

Carga Horária: 10 horas 

Observações: Apresentar a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em linguagem acessível, com 

recursos e materiais que apoiarão o planejamento pedagógico nas unidades escolares (Texto retirado do 

site “Itaú Social”). 

 

 Curso: BNCC na educação infantil 

Link para acesso: https://polo.org.br/gestao-pedagogica/formacao/8/bncc-na-educacao-infantil 

Carga Horária: 10 horas 

Observações: Apresentar de forma prática as modificações do processo de aprendizagem propostas pela 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) na educação infantil, com linguagem acessível, dispondo de 

recursos e materiais que darão apoio no desenvolvimento de planejamento pedagógico (Texto retirado do 

site “Itaú Social”). 

 

 Curso: Leitura para bebês 

Link para acesso: https://polo.org.br/leitura-escrita-e-matematica/formacao/9/leitura-para-bebes 

Carga Horária:  10 horas 

Observações: Contribuir para o planejamento de situações de leitura e levantamento de expectativas de 

aprendizagens para bebês e crianças bem pequenas, para que desenvolvam familiaridade com os livros, 
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tenham interesse em folheá-los e em ouvir sua leitura, desenvolvendo uma progressiva, atenta e 

interessada escuta (Texto retirado do site “Itaú Social”). 

 

 Curso: Liderança e gestão participativa na escola 

Link para acesso: https://polo.org.br/gestao-pedagogica/formacao/11/lideranca-e-gestao-participativa-na-

escola 

Carga Horária:  8 horas 

Observações: Oferecer, para as equipes de gestão das escolas, conceitos, abordagens e perspectivas em 

liderança e desenvolvimento de equipes com ênfase em negociação e gestão de conflitos (Texto retirado 

do site “Itaú Social”). 

 

 Curso: Planejamento e estratégia para a gestão escolar 

Link para acesso: https://polo.org.br/gestao-pedagogica/formacao/12/planejamento-e-estrategia-para-a-

gestao-escolar 

Carga Horária: 10 horas 

Observações: Apresentar elementos fundamentais para a educação básica, como o Projeto Político-

Pedagógico (PPP), políticas e programas de educação, seus elementos de construção, fundamentação e 

prática educacional, enfatizando a necessidade de abandonar a visão tradicional de planejamento e optar 

por métodos mais participativos e democráticos, que possibilitem a construção coletiva do PPP (Texto 

retirado do site “Itaú Social”). 

 

 Curso: Letramento matemático na educação infantil 

Link para acesso: https://polo.org.br/leitura-escrita-e-matematica/formacao/13/letramento-matematico-na-

educacao-infantil 

Carga Horária: 10 horas 

Observações: Refletir sobre o papel da Matemática na Educação Infantil e sobre como proporcionar 

experiências significativas para as crianças, respeitando seu modo de aprender e ser, sem antecipar os 

processos do Ensino Fundamental (Texto retirado do site “Itaú Social”). 

 

 Curso: Marco regulatório do terceiro setor 

Link para acesso: https://polo.org.br/gestao-operacional/formacao/14/marco-regulatorio-do-terceiro-setor 

Carga Horária:  12 horas 

mailto:secretaria.educacao@alfenas.mg.gov.br
http://www.alfenas.mg.gov.br/edu
https://polo.org.br/gestao-pedagogica/formacao/11/lideranca-e-gestao-participativa-na-escola
https://polo.org.br/gestao-pedagogica/formacao/11/lideranca-e-gestao-participativa-na-escola
https://polo.org.br/gestao-pedagogica/formacao/12/planejamento-e-estrategia-para-a-gestao-escolar
https://polo.org.br/gestao-pedagogica/formacao/12/planejamento-e-estrategia-para-a-gestao-escolar
https://polo.org.br/leitura-escrita-e-matematica/formacao/13/letramento-matematico-na-educacao-infantil
https://polo.org.br/leitura-escrita-e-matematica/formacao/13/letramento-matematico-na-educacao-infantil
https://polo.org.br/gestao-operacional/formacao/14/marco-regulatorio-do-terceiro-setor


Av. Governador Valadares, 1262, Jd. São Carlos – CEP: 37137.160 
Tel.: (35) 3698-1740/1742 - e-mail: secretaria.educacao@alfenas.mg.gov.br 

Site: http://www.alfenas.mg.gov.br/edu 

 

Observações: Conhecer a Lei nº 13.019/2014 (alterada pela Lei nº 13.204/2015) e os reflexos das novas 

regras nas parcerias entre governo e entidades sociais, incluindo aspectos legais e operacionais sobre a 

nova forma de firmar contratos com o poder público (Texto retirado do site “Itaú Social”). 

 

 Curso: Geometria e Letramento matemático 

Link para acesso: https://polo.org.br/leitura-escrita-e-matematica/formacao/27/geometria-e-o-letramento-

matematico 

Carga Horária: 30 horas 

Observações: Relacionar teoria e prática do conteúdo de geometria para os anos iniciais do Ensino 

fundamental de forma que os professores possam pensar em como o aluno desenvolve o senso espacial e 

compreende os conteúdos específicos da geometria. As atividades práticas serão relacionadas às 

habilidades propostas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (Texto retirado do site “Itaú Social”). 

 

 Curso: Infância e leituras 

Link para acesso: https://polo.org.br/leitura-escrita-e-matematica/formacao/7/infancias-e-leituras 

Carga Horária: 20 horas 

Observações: O objetivo desta formação é incentivar práticas de leitura do adulto para e com a criança 

como oportunidade de fortalecimento dos vínculos e da participação ativa na educação desde a primeira 

infância. Ampliar e democratizar as oportunidades de acesso à cultura das crianças brasileiras (Texto 

retirado do site “Itaú Social”). 

 

 Curso: Dirigentes Municipais e Equipe 

Link para acesso: https://polo.org.br/educacao-na-pandemia/formacao/28/dirigentes-municipais-e-equipe 

Carga Horária:  8 horas 

Observações: Orientar a secretaria municipal de educação na condução dos processos de gestão diante 

do contexto da pandemia, apresentando e orientando as ações necessárias para a formulação e 

implementação das ações, sugerindo fontes de referência externas e materiais complementares, e tendo 

como base as concepções orientadoras da política educacional nos marcos legais estabelecidos e nas 

orientações (Texto retirado do site “Itaú Social”). 

 

 Curso: Dirigentes Estaduais e Equipe 

Link para acesso: https://polo.org.br/educacao-na-pandemia/formacao/29/dirigentes-estaduais-e-equipe 

Carga Horária:  8 horas 
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Observações: Orientar as secretarias estaduais de educação em sua atuação com as redes municipais, 

demonstrando como apoiar os municípios na execução das suas atividades educacionais durante período 

de pandemia por meio de orientações, da construção de incentivos e normatizações, de processos de 

assessoria e de diálogo constantes (Texto retirado do site “Itaú Social”). 

 

 Curso: Arranjos intermunicipais 

Link para acesso: https://polo.org.br/educacao-na-pandemia/formacao/30/arranjos-intermunicipais 

Carga Horária:  8 horas 

Observações: Apoiar as iniciativas de colaboração intermunicipal em educação (consórcios 

intermunicipais atuantes em educação, arranjos de desenvolvimento da educação e outros colegiados 

regionais) na sua atuação como apoiadores das redes municipais durante a pandemia, potencializando a 

articulação e a cooperação entre os diversos municípios da região, servindo como fórum para debate e 

definição de estratégias comuns e sinérgicas, além de proporcionar espaço para a troca de experiências e 

de ajuda mútua (Texto retirado do site “Itaú Social”). 

 

 PORTAS ABERTAS PARA INCLUSÃO 

 

 Curso: Portas Abertas para Inclusão 

Link para acesso: https://www.portasabertasparainclusao.org/ 

Carga Horária: 40 horas 

Observações: O Portas Abertas para Inclusão é composto por 7 módulos que abordam os mais diversos 

temas da inclusão de pessoas com deficiência na educação: histórico e legislação, acessibilidades, práticas 

inclusivas e conceitos de educação física inclusiva. Cada módulo é composto por vídeos, textos e 

videoaulas que articulam teoria e prática sobre educação inclusiva. Cumpridas todas as etapas, o Instituto 

Rodrigo Mendes emite um atestado de participação (Texto retirado do site “Portas Abertas para 

Inclusão”). 

 

 AVAMEC 

 

 Curso: Introdução ao pensamento computacional 

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/3801/informacoes 

Carga Horária: 30 horas 
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Observações: Curso de Introdução ao Pensamento Computacional com ênfase aos seus quatro pilares: 

Abstração, Decomposição, Reconhecimento de Padrões, e Algoritmos. (Texto retirado do site 

“AVAMEC”) 

 

 Curso: Tecnologias da Informação e Comunicação 

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/ufg/curso/5741/informacoes 

Carga Horária: 60 horas 

Observações: As temáticas apresentadas e discutidas nos minicursos que compõem este material de TICs, 

buscam oferecer suporte técnico e também desencadear uma série de reflexões que servirão de base e 

fundamentação para leitura e estudo de pessoas interessadas nessa área. Visto que para atuar em atividades 

que envolvem ferramentas tecnológicas, ou seja, de uma realidade digital conectada, a pessoa precisa 

conhecer bem o cenário atual dos recursos tecnológicos e as possibilidades propiciadas por esses recursos 

para fazer uso dos potenciais de suas ferramentas tanto para realizar leituras e estudos quanto para 

desenvolver produções intelectuais. (Texto retirado do site “AVAMEC”) 

 

 Curso: Aplicações do Pensamento Computacional para os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental 

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/4721/informacoes 

Carga Horária: 30 horas 

Observações: Curso voltado a exploração do Pensamento Computacional nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental (Texto retirado do site “AVAMEC”) 

 

 Curso: Matemática 

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/ufg/curso/5781/informacoes 

Carga Horária: 60 horas 

Observações: Esta série de minicursos é para você que interessa-se pela linguagem matemática, bem 

como potencializar a compreensão das habilidades e características relativas a matemática como estratégia 

de expressão do material e do imaginário humano, promovendo oportunidades de expansão e troca de 

informação e de conhecimentos no universo acadêmico. (Texto retirado do site “AVAMEC”) 

 

 Curso: Aplicações do Pensamento Computacional para os Anos Finais do Ensino 

Fundamental 

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/4701/informacoes 
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Carga Horária: 45 horas 

Observações: Curso voltado à exploração do Pensamento Computacional nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental (Texto retirado do site “AVAMEC”) 

 

 Curso: A BNCC nos Anos Finais do Ensino Fundamental: Geografia 

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/2805/informacoes 

Carga Horária: 40 horas 

Observações: O curso prevê a apresentação da Base Nacional Comum Curricular – seus princípios e 

estrutura. Há um aprofundamento sobre os direitos de aprendizagem e desenvolvimento e campos de 

experiência. Por fim, será abordada a reformulação de projetos pedagógicos e a implementação de 

currículos do ensino fundamental, norteados pela BNCC. (Texto retirado do site “AVAMEC”) 

 

 Curso: BNCC na prática: do currículo à sala de aula. Desvendando as diretrizes para a 

Educação Física 

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/peninsula/curso/3241/informacoes 

Carga Horária: 20 horas 

Observações: Curso online desenvolvido pelo programa Impulsiona Educação Esportiva destinado a 

professores de Educação Física, professores regentes, coordenadores pedagógicos e profissionais de 

Secretarias de Educação responsáveis pelo currículo e formação de professores. Aborda a Base Nacional 

Comum Curricular e sua proposta para a Educação Física nos ensinos Infantil, Fundamental e Médio, seus 

fundamentos pedagógicos, suas contribuições para o desenvolvimento das 10 competências gerais da 

Educação Básica, as aprendizagens essenciais das aulas de Educação Física e a organização do currículo 

de Educação Física em cada etapa. (Texto retirado do site “AVAMEC”) 

 

 Curso: BNCC na prática: como planejar as aulas de Educação Física 

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/peninsula/curso/3701/informacoes?open-

subscribe=true 

Carga Horária: 20 horas 

Observações: Curso online desenvolvido pelo programa Impulsiona Educação Esportiva destinado a 

professores de Educação Física, professores regentes, coordenadores pedagógicos e profissionais de 

Secretarias de Educação responsáveis pelo currículo e formação de professores (Texto retirado do site 

“AVAMEC”) 
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 Curso: A BNCC e a Gestão Escolar 

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/2769/informacoes 

Carga Horária: 30 horas 

Observações: Nesse curso, abordaremos a história da BNCC e a importância do comprometimento do 

gestor com o apoio ao desenvolvimento das competências e habilidades para cada etapa da Educação 

Básica. Esse conjunto de competências e habilidades envolvem a gestão administrativo-financeira, a 

gestão de pessoas, a gestão de materiais e infraestrutura, e a gestão pedagógica que, com a participação 

dos demais atores educacionais, colocarão em prática as aprendizagens definidas pela Base Nacional 

Comum Curricular. (Texto retirado do site “AVAMEC”) 

 

 Curso: A BNCC na Educação Infantil 

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/2771/informacoes 

Carga Horária: 30 horas 

Observações: O curso prevê a apresentação da Base Nacional Comum Curricular – seus princípios e 

estrutura. Há um aprofundamento sobre as áreas e respectivos componentes curriculares, tomando 

algumas habilidades previstas para os anos iniciais como referência. Por fim, será abordada a 

reformulação de projetos pedagógicos e a implementação de currículos da educação infantil, norteados 

pela BNCC. (Texto retirado do site “AVAMEC”). 

 

 Curso: A BNCC nos Anos Finais do Ensino Fundamental: Arte 

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/2773/informacoes 

Carga Horária: 40 horas 

Observações: O curso prevê a apresentação da Base Nacional Comum Curricular – seus princípios e 

estrutura. Há um aprofundamento sobre as áreas e respectivos componentes curriculares, tomando 

algumas habilidades previstas para os anos iniciais como referência. Por fim, será abordada a 

reformulação de projetos pedagógicos e a implementação de currículos do ensino fundamental, norteados 

pela BNCC (Texto retirado do site “AVAMEC”). 

 

 Curso: A BNCC nos Anos Finais do Ensino Fundamental: Ciências 

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/2781/informacoes 

Carga Horária: 40 horas 

Observações: O curso prevê a apresentação da Base Nacional Comum Curricular – seus princípios e 

estrutura. Há um aprofundamento sobre as áreas e respectivos componentes curriculares, tomando 
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algumas habilidades previstas para os anos iniciais como referência. Por fim, será abordada a 

reformulação de projetos pedagógicos e a implementação de currículos do ensino fundamental, norteados 

pela BNCC (Texto retirado do site “AVAMEC”). 

 

 Curso: A BNCC nos Anos Finais do Ensino Fundamental: Educação Física 

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/2801/informacoes 

Carga Horária: 40 horas 

Observações: O curso prevê a apresentação da Base Nacional Comum Curricular – seus princípios e 

estrutura. Há um aprofundamento sobre as áreas e respectivos componentes curriculares, tomando 

algumas habilidades previstas para os anos iniciais como referência. Por fim, será abordada a 

reformulação de projetos pedagógicos e a implementação de currículos do ensino fundamental, norteados 

pela BNCC (Texto retirado do site “AVAMEC”). 

 

 Curso: A BNCC nos anos Finais do Ensino Fundamental: Ensino Religioso.  

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/2803/informacoes 

Carga Horária:  40 horas 

Observações: O curso prevê a apresentação da Base Nacional Comum Curricular – seus princípios e 

estrutura. Há um aprofundamento sobre os direitos de aprendizagem e desenvolvimento e campos de 

experiência. Por fim, será abordada a reformulação de projetos pedagógicos e a implementação de 

currículos do ensino fundamental, norteados pela BNCC. (Texto retirado do site “AVAMEC”) 

 

 Curso: A BNCC nos anos Finais do Ensino Fundamental: Geografia. 

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/2805/informacoes 

Carga Horária:  40 horas 

Observações: O curso prevê a apresentação da Base Nacional Comum Curricular – seus princípios e 

estrutura. Há um aprofundamento sobre os direitos de aprendizagem e desenvolvimento e campos de 

experiência. Por fim, será abordada a reformulação de projetos pedagógicos e a implementação de 

currículos do ensino fundamental, norteados pela BNCC. (Texto retirado do site “AVAMEC”) 

 

 Curso: A BNCC nos anos Finais do Ensino Fundamental: História.  

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/2807/informacoes 

Carga Horária: 40 horas 

mailto:secretaria.educacao@alfenas.mg.gov.br
http://www.alfenas.mg.gov.br/edu
http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/2801/informacoes
http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/2803/informacoes
http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/2805/informacoes
http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/2807/informacoes


Av. Governador Valadares, 1262, Jd. São Carlos – CEP: 37137.160 
Tel.: (35) 3698-1740/1742 - e-mail: secretaria.educacao@alfenas.mg.gov.br 

Site: http://www.alfenas.mg.gov.br/edu 

 

Observações: O curso prevê a apresentação da Base Nacional Comum Curricular – seus princípios e 

estrutura. Há um aprofundamento sobre os direitos de aprendizagem e desenvolvimento e campos de 

experiência. Por fim, será abordada a reformulação de projetos pedagógicos e a implementação de 

currículos do ensino fundamental, norteados pela BNCC. (Texto retirado do site “AVAMEC”) 

 

 Curso: A BNCC nos anos Finais do Ensino Fundamental: Língua Inglesa  

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/2812/informacoes 

Carga Horária: 40 horas 

Observações: O curso prevê a apresentação da Base Nacional Comum Curricular – seus princípios e 

estrutura. Há um aprofundamento sobre os direitos de aprendizagem e desenvolvimento e campos de 

experiência. Por fim, será abordada a reformulação de projetos pedagógicos e a implementação de 

currículos do ensino fundamental, norteados pela BNCC.  (Texto retirado do site “AVAMEC”) 

 

 Curso: A BNCC nos anos Finais do Ensino Fundamental: Língua Portuguesa.  

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/2815/informacoes 

Carga Horária: 40 horas 

Observações: O curso prevê a apresentação da Base Nacional Comum Curricular – seus princípios e 

estrutura. Há um aprofundamento sobre os direitos de aprendizagem e desenvolvimento e campos de 

experiência. Por fim, será abordada a reformulação de projetos pedagógicos e a implementação de 

currículos do ensino fundamental, norteados pela BNCC. (Texto retirado do site “AVAMEC”) 

 

 Curso: A BNCC nos anos Finais do Ensino Fundamental: Matemática.  

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/2817/informacoes 

Carga Horária: 40 horas 

Observações: O curso prevê a apresentação da Base Nacional Comum Curricular – seus princípios e 

estrutura. Há um aprofundamento sobre os direitos de aprendizagem e desenvolvimento e campos de 

experiência. Por fim, será abordada a reformulação de projetos pedagógicos e a implementação de 

currículos do ensino fundamental, norteados pela BNCC. (Texto retirado do site “AVAMEC”) 

  

 Curso: A BNCC nos anos Iniciais do Ensino Fundamental.  

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/2819/informacoes 

Carga Horária: 30 horas 
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Observações: O curso prevê a apresentação da Base Nacional Comum Curricular – seus princípios e 

estrutura. Há um aprofundamento sobre os direitos de aprendizagem e desenvolvimento e campos de 

experiência. Por fim, será abordada a reformulação de projetos pedagógicos e a implementação de 

currículos do ensino fundamental, norteados pela BNCC. (Texto retirado do site “AVAMEC”) 

 

 Curso: A importância de analisar a qualidade da internet.  

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/1321/informacoes 

Carga Horária: 60 horas 

Observações: Este conteúdo faz parte do Programa de Inovação Educação Conectada e apresenta o 

sistema de medição de velocidade de internet a ser implantado nas escolas municipais que aderiram ao 

programa. Oferece subsídios aos gestores para a implantação e para a interpretação dos dados do sistema 

de medição de velocidade de internet. (Texto retirado do site “AVAMEC”) 

 

 Curso: Aperfeiçoamento em Conselho Escolar.  

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/4821/informacoes 

Carga Horária:  180 horas 

Observações: Aperfeiçoar técnicos de secretarias estaduais de educação e de suas regionais de ensino de 

todo o Brasil, com o propósito de qualificá-los para fortalecer o Conselho Escolar, promovendo maior 

participação da família na escola. (Texto retirado do site “AVAMEC”) 

 

 Curso: Aplicações do Pensamento Computacional para os Anos Finais do Ensino 

Fundamental.  

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/4701/informacoes 

Carga Horária: 45   horas 

Observações: Aplicações do Pensamento Computacional no contexto dos Anos Finais do Ensino 

Fundamental, considerando a BNCC.  (Texto retirado do site “AVAMEC”) 

 

 Curso: Aplicações do Pensamento Computacional para os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental.  

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/4721/informacoes 

Carga Horária: 30   horas 
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Observações: Aplicações do Pensamento Computacional no contexto dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, considerando a BNCC. (Texto retirado do site “AVAMEC”) 

 

 Curso: Atletismo na Escola.  

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/peninsula/curso/1223/informacoes 

Carga Horária: 20 horas 

Observações: O curso Atletismo na Escola (para professores de Educação Física e facilitadores do 

PNME) tem uma carga horária total de 40 horas, sendo 20 horas realizadas nesta plataforma de ensino a 

distância e 20 horas realizadas na sua escola através da organização de um festival de atletismo (ver 

detalhes em Metodologia e Carga Horária).  (Texto retirado do site “AVAMEC”) 

 

 Curso: BNCC na prática: do currículo à sala de aula. Desvendando as diretrizes para 

Educação Física.  

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/peninsula/curso/3241/informacoes 

Carga Horária: 20  horas 

Observações: O curso BNCC na prática: do currículo à sala de aula Desvendando as diretrizes para a 

Educação Física (para professores de Educação Física, professores regentes, coordenadores pedagógicos 

e profissionais de Secretarias de Educação responsáveis pelo currículo e formação de professores) é 

composto por 3 módulos:  

MÓDULO 1: Campos de experiência e a implantação do currículo de Educação Física na Educação 

Infantil. 

 MÓDULO 2: Unidades temáticas da Educação Física no currículo do Ensino Fundamental. 

 MÓDULO 3: A integração das aulas de Educação Física à área de linguagens no currículo do Ensino 

Médio.   (Texto retirado do site “AVAMEC”) 

 

 Curso:  Competências Socioemocionais na Educação Esportiva.  

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/peninsula/curso/133/informacoes 

Carga Horária: 12 horas 

Observações: Curso online desenvolvido pelo programa Impulsiona Educação Esportiva destinado a 

professores de Educação Física, professores em geral, coordenadores pedagógicos, articuladores e 

facilitadores do PNME. Aborda o que são as competências socioemocionais, as diversas linhas de estudo 

sobre este tema e como elas se relacionam com a prática esportiva. Além disso, apresenta caminhos para 
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incluir essas competências na matriz curricular, respeitando as características de cada escola. (Texto 

retirado do site “AVAMEC”) 

 

 Curso: Dados Abertos.  

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/cgu/curso/3687/informacoes 

Carga Horária: 20 horas 

Observações: Discussões sobre dados abertos vem ganhando espaço e importância nos setores público e 

privado brasileiro. Desse modo, em 2016 foi estabelecida uma Política de Dados Abertos ao Poder 

Executivo Federal determinando regras e diretrizes para a disponibilização e sustentação de dados abertos 

governamentais. O presente curso visa instruir gestores e agentes públicos quanto a importância, uso, 

publicação, sustentação e monitoramento de dados abertos nos seus respectivos órgãos de atuação. (Texto 

retirado do site “AVAMEC”) 

 

 Curso: Educação Cidadã: Ética, Cidadania e o Combate à Corrupção.  

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/cgu/curso/3696/informacoes 

Carga Horária: 20  horas 

Observações: Ética, cidadania e combate à corrupção são conceitos, por vezes, abstratos para muitas 

pessoas, que, por não compreenderem seus significados e importância, não os aplicam na vida cotidiana. 

Por consequência, vivem à margem do que se pode chamar de cidadão pleno, conhecedor dos seus direitos 

e deveres, sendo agente de transformação em sua comunidade. A educação é um instrumento legal e 

democrático que permite a difusão do conhecimento, sem distinção, para todos. Todavia, sabe-se que nem 

sempre todos os cidadãos têm acesso igualitário a tal instrumento. Dessa forma, ações voluntárias e/ou 

institucionalizadas que visem disseminar conhecimentos são indispensáveis na construção da cidadania. 

A educação para a cidadania, em seu sentido mais amplo, é uma ferramenta de transformação e de 

incentivo à participação social. Isso porque permite incrementar a formação integral e qualitativa dos 

indivíduos, cujas ações serão permeadas por princípios de integridade, que se refletirão nas respectivas 

condutas em sociedade. Os cidadãos não nascem prontos, mas a educação desempenha um papel 

fundamental na formação das pessoas. Mas lembrem! Construir a cidadania é uma responsabilidade 

conjunta da família, da escola e do Estado, e os benefícios dessa união são usufruídos por todos (Texto 

retirado do site “AVAMEC”). 
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 Curso: Governo Aberto. 

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/cgu/curso/3685/informacoes 

Carga Horária:  20  horas 

Observações: Você quer ser um gestor público que sirva melhor às pessoas? Quer fazer mais coisas e de 

maneira mais rápida? Quer eliminar a corrupção e o desperdício? Quer ouvir as demandas da sociedade e 

ter condições de respondê-las adequadamente? Você quer tornar a informação mais acessível, promover 

a abertura de dados, conferir transparência aos gastos públicos e garantir aos cidadãos a oportunidade de 

participar efetivamente das políticas públicas? E, como cidadão, você quer ter mais informações sobre o 

que o governo faz e que afeta o seu cotidiano? Quer participar da definição das políticas públicas e ter à 

disposição mais e melhores ferramentas de tecnologia e inovação para acompanhar efetivamente seus 

resultados? Quer ver o governo cumprir sua obrigação de prestar contas? Se você quer tudo isso, então 

precisamos falar de “Governo Aberto”. (Texto retirado do site “AVAMEC”) 

 

 Curso: Impulsiona Esporte: Esporte e Orientação.  

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/peninsula/curso/1235/informacoes 

Carga Horária: 4   horas 

Observações: O curso Esporte Orientação tem uma carga horária total de 4 horas. O conteúdo do curso é 

composto por 02 módulos: 

MÓDULO 1: Orientação: mais um conteúdo para diversificar a Educação Física escolar 

Apresenta-se a modalidade, seu histórico, a definição de Orientação, os instrumentos mapa e bússola, 

princípios básicos, percurso, além de propor seu uso como ferramenta pedagógica e interdisciplinar, 

inclusive no trabalho com a Educação Ambiental. 

MÓDULO 2: Ensinando o Esporte. Orientação: Apresenta-se atividades educativas para o ensino do 

esporte, atividades com mapas alternativos e atividades práticas para o trabalho do esporte com a 

Educação Infantil e Ensino Fundamental (Texto retirado do site “AVAMEC”). 

 

 Curso: Impulsiona Esporte – Futebol de 5. 

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/peninsula/curso/1241/informacoes 

Carga Horária:  2  horas 

Observações: Conteúdo de referência desenvolvido pelo programa Impulsiona Educação Esportiva 

destinado a professores de Educação Física e facilitadores do PNME. Aborda o histórico e os principais  
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fundamentos desta modalidade, fornecendo insumos para que o professor a incorpore às suas aulas, 

proporcionando aos seus alunos uma experiência produtiva e positiva com este esporte. (Texto retirado 

do site “AVAMEC”) 

 

 Curso: Impulsiona Esporte: Ginástica Artística.  

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/peninsula/curso/1247/informacoes 

Carga Horária:  2  horas 

Observações: Curso online desenvolvido pelo programa Impulsiona Educação Esportiva destinado a 

professores de Educação Física e facilitadores do PNME. Aborda o histórico e os principais fundamentos 

desta modalidade, fornecendo insumos para que o professor a incorpore às suas aulas, proporcionando aos 

seus alunos uma experiência produtiva e positiva com este esporte (Texto retirado do site “AVAMEC”). 

 

 Curso: Impulsiona Esporte – Hóquei sobre grama.  

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/peninsula/curso/1269/informacoes 

Carga Horária:  2  horas 

Observações: Curso online desenvolvido em parceria com a Confederação Brasileira de Hóquei sobre 

Grama destinado a professores de Educação Física e facilitadores do PNME. Aborda o histórico e os 

principais fundamentos desta modalidade, fornecendo técnicas e insumos para que o professor a incorpore 

às suas aulas, proporcionando aos seus alunos uma experiência produtiva e positiva com este esporte 

(Texto retirado do site “AVAMEC”). 

 

 Curso: Impulsiona Esporte – Miniatletismo.  

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/peninsula/curso/1275/informacoes 

Carga Horária:  2  horas 

Observações: Curso online produzido em parceria com a Confederação Brasileira de Atletismo, destinado 

a professores de Educação Física e facilitadores do PNME. Aborda o histórico e os principais fundamentos 

desta modalidade, fornecendo técnicas e insumos para que o professor a incorpore às suas aulas, 

proporcionando aos seus alunos uma experiência produtiva e positiva com este esporte (Texto retirado do 

site “AVAMEC”). 

 

 Curso: Impulsiona Esporte - Hugby 

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/peninsula/curso/1281/informacoes 
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Carga Horária: 2  horas 

Observações: Curso online desenvolvido em parceria com a Confederação Brasileira de Rugby destinado 

a professores de Educação Física e facilitadores do PNME. Aborda o histórico e os principais fundamentos 

desta modalidade, fornecendo técnicas e insumos para que o professor a incorpore às suas aulas, 

proporcionando aos seus alunos uma experiência produtiva e positiva com este esporte (Texto retirado do 

site “AVAMEC”). 

 

 Curso: Impulsionador Esportivo.  

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/peninsula/curso/123/informacoes 

Carga Horária: 10 horas 

Observações: Curso online desenvolvido pelo programa Impulsiona Educação Esportiva destinado a 

professores de Educação Física e facilitadores do PNME. Tem o objetivo de capacitar o professor para 

ser um Impulsionador Esportivo na escola, levando novos esportes aos alunos e fortalecendo a cultura 

esportiva na comunidade escolar (Texto retirado do site “AVAMEC”). 

 

 Curso: Impulsionador Estratégico.  

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/peninsula/curso/124/informacoes 

Carga Horária: 10 horas 

Observações: Curso online desenvolvido pelo programa Impulsiona Educação Esportiva destinado a 

coordenadores pedagógicos e articuladores do PNME. Tem o objetivo de capacitar esse público para ser 

Impulsionador Estratégico na escola, levando a educação esportiva de maneira transversal e 

interdisciplinar para a escola (Texto retirado do site “AVAMEC”). 

 

 Curso: Metodologias Ativas na Educação Física.  

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/peninsula/curso/1102/informacoes 

Carga Horária: 12 horas 

Observações: Conteúdo de referência desenvolvido pelo programa Impulsiona Educação Esportiva 

destinado a professores de Educação Física, professores em geral, coordenadores pedagógicos, 

articuladores e facilitadores do PNME. Tem o objetivo de capacitar o professor adotar as Metodologias 

Ativas nas suas aulas, de forma a tratar o aluno como o centro do processo ensino-aprendizagem, ou seja, 

o maior responsável pelo processo de aprendizado (Texto retirado do site “AVAMEC”). 
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 Curso: Movimento Paralímpico – fundamentos básicos do esporte.  

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/peninsula/curso/1721/informacoes 

Carga Horária:  40 horas 

Observações: Conteúdo de referência desenvolvido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro no programa de 

Educação Paralímpica e administrado na plataforma AVA MEC pelo programa Impulsiona Educação 

Esportiva do Instituto Península, parceiro nessa formação. O curso se destina a professores de educação 

física que se interessem em trabalhar com temas relativos ao esporte paralímpico, seja no contexto escolar 

ou fora dele. Contém textos ilustrados por vídeos com informações históricas, regras das modalidades e 

entrevistas com diversos atletas brasileiros, e sugere atividades para o desenvolvimento das modalidades 

em aula. Finalmente, é composto de 4 módulos, cada qual com 2 aulas (Texto retirado do site 

“AVAMEC”). 

 

 Curso: Orientador de alunos líderes. 

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/peninsula/curso/125/informacoes 

Carga Horária: 10 horas 

Observações: Curso online desenvolvido pelo programa Impulsiona Educação Esportiva destinado ao 

profissional da escola designado a ser o Orientador de Alunos Líderes, para que ele possa aplicar a 

metodologia de fortalecimento do protagonismo juvenil e desenvolvimento de competências 

socioemocionais com o grupo de Alunos Líderes (Texto retirado do site “AVAMEC”). 

 

 Curso: Os Conselhos de Educação e a Implementação da BNCC 

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/2821/informacoes  

Carga Horária:  30 horas 

Observações: Nesse curso vamos conhecer os fundamentos da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) e suas premissas pedagógicas, reconhecendo sua importância no contexto da educação nacional, 

juntamente com os Conselhos de Educação e suas responsabilidades na implementação desses 

fundamentos. 

Objetivos: Capacitar gestores escolares no desenvolvimento de práticas de gestão democrática, 

favorecendo o trabalho coletivo e a transparência na gestão escolar, além de tratar de ações necessárias 

para que a BNCC se torne realidade na escola (Texto retirado do site “AVAMEC”). 
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 Curso: Participação Social e a atuação dos Gestores Públicos.  

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/cgu/curso/3691/informacoes 

 

Carga Horária: 20 horas 

Observações: Neste curso estudaremos a importância da participação social na gestão e administração 

pública como consolidação das políticas pública no Estado Democrático de Direito conforme estabelecido 

na Constituição Federal de 1988. Também demostraremos como funcionam as iniciativas que garantem a 

participação efetiva da população em qualquer gestão pública. (Texto retirado do site “AVAMEC”) 

 

 Curso: Português 

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/ufg/curso/5761/informacoes 

Carga Horária: 60  horas 

Observações: A série de minicursos que compõem este material de português é destinado a você que está 

interessado em complementar ou aperfeiçoar sua formação nessa área. Isso porque o material aborda desde 

os conceitos básicos de texto, passando pelos processos e desafios da leitura e da escrita, até chegar a 

níveis mais avançados de interpretação e de escrita no meio acadêmico. (Texto retirado do site 

“AVAMEC”) 

 

 Curso: Tecnologias da Informação e Comunicação.  

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/labtime/curso/2221/informacoes 

Carga Horária:  50  horas 

Observações: As temáticas apresentadas e discutidas nos minicursos que compõem este material de TICs, 

buscam oferecer suporte técnico e também desencadear uma série de reflexões que servirão de base e 

fundamentação para leitura e estudo de pessoas interessadas nessa área. Visto que para atuar em atividades 

que envolvem ferramentas tecnológicas, ou seja, de uma realidade digital conectada, a pessoa precisa 

conhecer bem o cenário atual dos recursos tecnológicos e as possibilidades propiciadas por esses recursos 

para fazer uso dos potenciais de suas ferramentas tanto para realizar leituras e estudos quanto para 

desenvolver produções intelectuais. (Texto retirado do site “AVAMEC”) 

 

 Curso: Transparência Pública: Regulamentação da Lei de Acesso à Informação e Portais 

de Transparência.  

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/cgu/curso/3681/informacoes 
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Carga Horária:  20  horas 

Observações: A Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção (STPC) da Controladoria-Geral 

da União (CGU) tem a satisfação de lançar o curso à distância Transparência Pública: Regulamentação  

da Lei de Acesso à Informação e Portais de Transparência, cujo objetivo é contribuir para que os gestores 

públicos tenham o conhecimento necessário para a regulamentação da Lei de Acesso à Informação – Lei 

Federal nº 12.527/11, que, durante este curso, também será chamada de LAI, assim como as determinações 

sobre transparência ativa, ou seja, a obrigação de se divulgar as informações proativamente nos portais na 

Internet. Da mesma forma, o curso será útil para o cidadão conhecer em detalhes o seu direito de acesso 

à informação para obter as respostas de que necessita ou exercer o controle social sobre as políticas 

públicas. (Texto retirado do site “AVAMEC”) 

 

 Curso: Ética na administração pública.  

Link para acesso: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/cgu/curso/3698/informacoes 

Carga Horária:  20  horas 

Observações: O tema de ética na administração pública e no mundo das organizações está em voga na 

atualidade, reforçando a necessidade emergente dos gestores públicos promoverem condutas éticas no 

contexto de trabalho. Uma pesquisa elaborada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e divulgada 

em 2014 apontou que 82% dos brasileiros acreditam que a maioria das pessoas quer tirar vantagem (CNI, 

2014). Além disso, 47% afirmam ter pouca ou nenhuma confiança nos colegas de trabalho e escola. Já em 

dado recente divulgado pela Transparência Internacional em 2018, o Brasil apresentou uma queda de 17 

posições no Índice de Percepção da Corrupção (IPC) e, com isso, passou a ocupar a 96ª posição no ranking 

global. O curso está estruturado em três unidades com seus respectivos conteúdos programáticos. A 

Unidade 1 irá abordar a definição de ética e de comportamento ético, bem como a importância da temática, 

o processo de tomada de decisão ética em dilemas morais e as nuances desse processo. A Unidade 2 irá 

contemplar os pressupostos básicos da regulamentação e legislação relacionada ao tema da ética no 

contexto do serviço público. Por fim, a Unidade 3 irá trabalhar com as influências sociais a que os 

servidores públicos estão submetidos em sua organização e do próprio contexto, além de fornecer dicas 

práticas para gestores e instituições. (Texto retirado do site “AVAMEC”) 
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 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV) 

 

 Curso: Introdução ao tema da liderança 

Link para acesso: https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/introducao-

ao-tema-da-lideranca 

Carga Horária:  5 horas 

Observações: Oferece somente uma declaração de conclusão de curso. A competência de liderança é uma 

das mais requisitadas no mundo atual. O cursos Introdução ao Tema da Liderança apresenta a você os 

conceitos básicos de lideranças e a importância do autoconhecimento e da auto liderança (Texto retirado 

do site “FGV”). 

 

 Curso: Planejamento e Estratégia para Gestão Escolar 

Link para acesso: https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-

online/planejamento-e-estrategia-para-gestao-escolar 

Carga Horária:  10 horas 

Observações: Oferece somente uma declaração de conclusão de curso. Nos desafios para os gestores 

escolares estão envolvidos os processos de organização de seus projetos, assim como a negociação e a 

mediação. O curso Planejamento e Estratégia para Gestão Escolar apresenta a você elementos 

fundamentais para a educação básica, como o Projeto Político Pedagógico (PPP), políticas e programas 

de educação, seus elementos de construção, fundamentação e prática educacional  (Texto retirado do site 

“FGV”).  

 

 Curso: Liderança e Gestão Participativa na Escola 

Link para acesso: https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/lideranca-e-

gestao-participativa-na-escola 

Carga Horária:  8 horas 

Observações: Oferece somente uma declaração de conclusão de curso. O papel de liderança do gestor em 

uma escola é fundamental para o desempenho e resultados de sua instituição. O curso Liderança e Gestão 

Participativa na Escola apresenta a você os fundamentos da negociação e do processo decisório como 

prática fundamental para a efetividade da gestão escolar (Texto retirado do site “FGV”).  
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 Curso: Saúde física e mental na internet 

Link para acesso: https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/saude-fisica-

e-mental-na-internet 

Carga Horária:  5 horas 

Observações: Oferece somente uma declaração de conclusão de curso. O curso Saúde física e mental na 

internet apresenta um panorama geral acerca dos principais problemas causados pela internet à saúde 

mental e física, ressaltando estratégias para lidar com tais problemas na prática. O curso aborda os 

impactos da internet na saúde dos adolescentes e formas de prevenir e combater os impactos negativos da 

internet à saúde (Texto retirado do site “FGV”). 

 

 Curso: Liberdade de expressão 

Link para acesso: https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/liberdade-de-

expressao 

Carga Horária:  5 horas 

Observações: Oferece somente uma declaração de conclusão de curso. O curso Liberdade de Expressão 

apresenta as garantias que a nossa sociedade oferece à liberdade de expressão, assim como os limites e os 

desafios introduzidos pela popularização do uso da internet. O curso aborda o significado de liberdade de 

expressão, os desdobramentos desse princípio na internet e os desafios que, sobretudo, as redes sociais e 

outras plataformas virtuais instauraram, além de mostrar como identificar os limites da liberdade de 

expressão em situações concretas da internet (Texto retirado do site “FGV”). 

 

 Curso: Quiz: Jogo das Regras Ortográficas – Reconhecendo texto e contexto 

Link para acesso: https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/quiz-jogo-

das-regras-ortograficas-reconhecendo-texto-e-contexto 

Carga Horária:  10 horas 

Observações: Oferece somente uma declaração de conclusão de curso. É no texto que a gramática de fato 

atua, onde se torna a língua em uso. O curso Jogo das Regras Ortográficas – Reconhecendo Texto e 

Contexto apresenta as novas regras  ortográficas prescritas pela variedade culta da Língua Portuguesa para 

uso de variados conteúdos gramaticais (Texto retirado do site “FGV”). 

 

 Curso: Bases Conceituais dos Modelos de Gestão 

Link para acesso: https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/recursos-

humanos-1 
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Carga Horária:  5 horas 

Observações: Oferece somente uma declaração de conclusão de curso. O curso Bases Conceituais dos 

Modelos de Gestão apresenta a você os diferentes modos de criar uma empresa e a importância de fazer 

uma adequada leitura dos cenários. Destaca a evolução dos modelos de gestão ao longo dos anos na busca 

da eficácia organizacional, apresentando a inter-relação entre a proposta de um novo negócio para uma 

empresa e a necessidade de elaboração de um novo modelo de gestão (Texto retirado do site “FGV”). 
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