
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sugestões de Cursos – 2021 - 
 

 

 

Seguem sugestões de sites que oferecem cursos ligados à educação. Antes de se inscrever, procure 

informações sobre o curso, como: carga horária, avaliação, certificado, gratuidade. 

 

  

 AVAMEC 

Link para acesso: https://avamec.mec.gov.br 

 

 A BNCC na Educação Infantil; 

 Ética na administração pública 

 

 

 ESCOLA CONECTADA 

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

 

 

 PLATAFORMA ESCOLAS CONECTADAS 

Link para acesso: www.escolasconectadas.org.br 

 

 

 PORTAL TRILHAS 

Link para acesso: https://portaltrilhas.org.br/inicio?redirect=%2Fhome 

            

 Leitura em voz alta pelo professor; 

 Escrita compartilhada: pesquisar, comunicar e aprender; 

 Escrita por meio do professor. 

 Leitura em voz alta pelo professor 

 Escrita compartilhada: pesquisar, comunicar e aprender  

 Escrita por meio do professor 

 

 

 

 NOVA ESCOLA 

Link para acesso: https://novaescola.org.br/busca?query=CURSOS 

 

 A escola após a pandemia: como conduzir o retorno às aulas; 

  Os campos de experiências na BNCC da Educação Infantil; 

 Brincadeiras cantadas na escola: Valorizando a tradição popular; 

 Rotina das crianças: momentos de higiene e alimentação; 

 Leitura para bebês; 

 BNCC: o que é e como levá-la para a sala de aula; 
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 Leitura e alfabetização: estratégias e ferramentas para o ensino remoto; 

 Professores na pandemia: quais os cuidados para a saúde emocional? 

 Os campos de experiências na BNCC da Educação Infantil; 

 Rotina das crianças: momentos de higiene e alimentação; 

 Brincadeiras cantadas na escola: Valorizando a tradição popular; 

 A escola após a pandemia: como conduzir o retorno às aulas; 

 Leitura para bebês; 

 

 

 POLO ITAU SOCIAL 

Link para acesso: https://polo.org.br/formacoes/cursos 

 

  

 Infância e leituras; 

 Experiência e protagonismo:a BNCC na Educação Infantil; 

 Letramento matemática na EI; 

 Leitura para bebes. 

 Leitura para bebes; 

 Avaliação e aprendizagem; 

 Captação externa de recursos;  

 Infâncias e leituras; 

 Infâncias e leituras. 

 

 

 INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

Link para acesso: https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38 

 

 Educação a distância  

 Projetos educacionias e interdisciplinares  

 Psicologia da aprendizagem  

 Aprendizagens significativas  

 Psicologia da aprendizagem  

 Aprendizagem significativa  

 

 

 UNINTER 

Link para acesso: https://uninter.com/extensao/gratuitos/ 

 

 Jogos e brincadeiras na alfabetização 

 Literatura infanto-juvenil e contação de histórias 

 Literatura infanto-juvenil e contação de histórias 

 

 

 ESCRITA COMPARTILHADA: PESQUISAR, COMUNICAR E APRENDER 

 

 O curso Escrita compartilhada: pesquisar, comunicar e aprender propõe um mergulho no universo 

das enciclopédias, para que o vasto campo de informações se torne uma ferramenta efetiva para a 

realização de atividades com as crianças entre 4 e 8 anos de idade. Totalmente alinhado à Base 

Nacional Comum Curricular, o curso aborda maneiras de ampliar o protagonismo da criança na 

construção do conhecimento, valorizando o seu repertório pessoal, mas também trazendo outras 

referências e proporcionando a pesquisa em meios impressos e digitais. 
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Link para acesso:  

https://www.portaltrilhas.org.br/escrita-compartilhada-pesquisar-comunicar-e-aprender/ 

 

 

 ESCRITA POR MEIO DO PROFESSOR 

 

 O curso de Escrita por meio do professor provoca essa reflexão. Ditar ao professor insere as 

crianças, desde muito pequenas, na aprendizagem da linguagem escrita. Ou seja, ao escrever o 

texto ditado pelas crianças, o professor assume o papel de escriba, garantindo a ortografia e a 

pontuação, mas sempre com a intenção de que as crianças possam se ocupar da linguagem 

escrita como os reais autores. 

Este curso trata de dois gêneros específicos: conto clássico e indicação literária. 

Link para acesso: https://www.portaltrilhas.org.br/escrita-por-meio-do-professor/ 

 

 

 Leitura em voz alta pelo professor 

 

 O curso de Leitura em voz alta pelo professor propõe o trabalho com textos narrativos, 

poéticos e informativos, dirigidos para 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. 

 

Link para acesso: https://www.portaltrilhas.org.br/leitura-em-voz-alta-pelo-professor/ 
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