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Apresentação

Formação Permanente 2022
2º semestre

Em sequência às formações iniciadas no primeiro semestre sob o tema “QSN em prática:
os sujeitos e as múltiplas realidades”, a Secretaria de Educação, por meio do Departamento
de Orientações Educacionais e Pedagógicas, propõe a continuidade dos estudos sobre a temática em cursos com assuntos e metodologias diversificadas, os quais objetivam contribuir
com o processo de reflexão e ação sobre a prática educativa.
Considerando a importância da valorização profissional por meio da formação continuada, a Secretaria de Educação reafirma o compromisso com uma educação de qualidade,
ancorada nos pilares da Educação Integral e da Educação em Direitos Humanos, ratificando
a necessidade de ampliação das oportunidades de aprendizagem não apenas para os educandos, mas também para os educadores, corroborando o exposto na Proposta Curricular do
município no volume Introdutório:
Os educandos, assim como os educadores, como seres em formação, são, portanto,
capazes de agir, pensar, sentir, memorizar, imaginar, descobrir, inventar, aprender e
ensinar constantemente em todas as fases da vida. Para isso, é preciso que sejam
acolhidos, ouvidos, respeitados e cuidados (GUARULHOS, 2019, p. 47).

Sob tal perspectiva, é importante salientar que a consolidação da política de Formação Permanente dos educadores da rede municipal ocorre em frentes de trabalho plurais, as
quais compõem um conjunto amplo de ações desenvolvidas em diferentes espaços formativos e por diferentes sujeitos. Assim, na Formação Permanente, para além dos cursos oferecidos semestralmente, são igualmente importantes iniciativas como as Paradas Pedagógicas,
o Programa Saberes em Casa, os eventos promovidos pela Secretaria de Educação, as Horas-Atividades nas escolas, dentre outros, os quais também constituem espaços de aprendizagem para os educadores, sendo importante a construção de sentido e autonomia de cada
educador em seu processo formativo, buscando reconhecer e participar das iniciativas.
Dessa maneira, convidamos a todos a inscreverem-se nos cursos que estão à disposição e, assim, ampliarem conhecimentos e potencialidades, contribuindo para os avanços
necessários à educação no município.
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Eventos formativos
Correspondem aos encontros pontuais com datas previamente definidas ou que demandem necessidade de reflexão, para marcar o lugar de representatividade e avanços necessários nos fazeres das escolas.
Para a realização de cada um desses eventos, que serão informados abaixo, contaremos com a participação dos equipamentos educacionais a fim de assegurar uma formação
dialógica entre escolas e Secretaria de Educação para dar visibilidade aos projetos desenvolvidos em cada uma das instituições educacionais que compõem a Rede Municipal de Ensino
de Guarulhos e garantir o compartilhamento de práticas entre as escolas.

EVENTOS

PERÍODO

Agosto Indígena

Agosto

Bienal do Livro

05/08 a 14/08

Semana da pessoa com deficiência

21/08 a 28/08

3º Fórum Internacional de Educação
do Alto Tietê

30/08 a 27/09

Novembro Negro

Novembro

Dia das Cidades Educadoras

30 de novembro

Semana de Direitos Humanos (semana que
antecede o Fórum de Direitos Humanos)

Dezembro

Fórum de Direitos Humanos

12 de dezembro
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CEMEAD

Centro de Educação à Distância
Maria Aparecida Contin
Objetivo: Proporcionar ao aluno-educador compreender a concepção de educação da Proposta Curricular QSN e pautar sua prática reconhecendo-a em seu fazer docente.
Público-alvo: Obrigatoriamente para professores com ampliação de jornada e opcionalmente
para Diretores, Vice-diretores, Coordenadores de Centro Educacional, Professores Coordenadores Pedagógicos, Coordenadores de Programas Educacionais que atuam nos CEUs e nas
classes de AEE e Supervisores Escolares.
Inscrições: das 0h do dia 19/08/2022 até às 23h59 do dia 23/08/2022.
http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/cemead
Modalidade: EaD.
Início: 01/09.
Periodicidade: Quinzenal.
Acesso ao curso: Plataforma do Cemead.
https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/cemead/
Observação: As equipes escolares foram comunicadas por meio de memorando circular referente às informações e orientações sobre inscrição e acesso ao curso.
Coordenação: Centro Municipal de Educação à Distância Maria Aparecida Contin – CEMEAD.
Contatos:
• Telefone: 2475-7358 ou 2475-7300 ramal 7536.
• E-mail: cemead@guarulhos.sp.gov.br
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Formação em
horário de trabalho
FORMAÇÃO DOS PROFESSORES COORDENADORES
PEDAGÓGICOS DA REDE PRÓPRIA
Será realizada por meio de aprofundamento de estudos sobre o papel, construção e
reconhecimento da função do Professor Coordenador Pedagógico.
Objetivo: Construir a partir do tema “QSN em prática: os sujeitos e suas múltiplas realidades”,
espaço de diálogo e reflexão sobre o papel do Professor Coordenador Pedagógico, por meio
das práticas presentes no cotidiano escolar.
Público-alvo: Professores Coordenadores Pedagógicos.
Modalidade: Presencial.
Início: Agosto.
Periodicidade: Semanal.
Observação: As equipes escolares serão comunicadas por meio de Memorando Circular.
Coordenação: Divisão Técnica de Formação.
Contatos:
• Telefone: 2475-7334 ou 2475-7300 ramal 7569.
• E-mail: divisaoformacao@guarulhos.sp.gov.br
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FORMAÇÃO DOS COORDENADORES
PEDAGÓGICOS DAS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS
Objetivo: Constituir um espaço de estudo e reflexão com os gestores das Instituições Parceiras, na perspectiva de integrar o trabalho dessas unidades à Rede Municipal com os mesmos
princípios e Diretrizes.
Público-alvo: Diretores e Coordenadores Pedagógicos das Instituições Parceiras.
Modalidade: Presencial.
Início: Agosto.
Periodicidade: Mensal.
Observação: As equipes escolares serão comunicadas por meio de Ofício Circular.
Coordenação: Divisão Técnica de Formação.
Contatos:
• Telefone: 2475-7334 ou 2475-7300 ramal 7569.
• E-mail: divisaoformacao@guarulhos.sp.gov.br

FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ATENDIMENTO
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E DOS PROFESSORES
DE REFERÊNCIA E APOIO À INCLUSÃO EDUCACIONAL
Objetivos:
• Enfatizar uma nova perspectiva educacional e inclusiva com função complementar e suplementar a sala regular de ensino;
• Atualizar e ampliar os conhecimentos específicos da área de atuação, visando a qualidade
no atendimento aos educandos matriculados na rede regular de ensino, além de orientar para
o pleno desenvolvimento desses educandos, pensar adaptações curriculares e sobre a relação de apoios educacionais que atuam diretamente com esse público.
Público-alvo: Professores-Coordenadores Pedagógicos do Atendimento Educacional Especializado (AEE) e dos Professores de referência e apoio à inclusão educacional.
Modalidade: Presencial.
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Início: Agosto.
Periodicidade: Quinzenal.
Observação: As equipes escolares serão comunicadas por meio de Memorando Circular.
Coordenação: Divisão Técnica de Políticas para Diversidade e Inclusão Educacional - Seção
Técnica de Apoio às Necessidades Educativas Especiais.
Contatos:
• Telefone: 2475-7304 ou 2475-7300 ramal 7506/7503.
• E-mail: diversidade@guarulhos.sp.gov.br

FORMAÇÃO “NA DIFERENÇA SE FAZ E SE APRENDE”
Objetivos:
• Oportunizar o desenvolvimento de suas potencialidades na integridade do processo formativo do estagiário a partir de recursos práticos, dinâmicos, metodológicos e técnicos referente
aos educandos atendidos, bem como auxiliar no conhecimento da proposta curricular da rede
municipal de ensino na perspectiva inclusiva, com ênfase na construção ética do olhar para
as peculiaridades de cada pessoa, no contexto da formação integral do sujeito, possibilitando
trocas entre seus pares e formadores;
• Ampliar os conhecimentos deste profissional de apoio aos educandos com deficiência, considerando que estes encontram-se em processo de formação continuada, sendo o objetivo
principal desta ação. Além disso, realizar orientações, reflexões e ampliação dos repertórios
já adquiridos pelos mesmos.
Público-alvo: Estagiários de Pedagogia e Enfermagem do Projeto “Na Diferença Se Faz e Se
Aprende”.
Modalidade: Presencial.
Início: Agosto.
Periodicidade: Mensal.
Observação: As equipes escolares serão comunicadas por meio de Memorando Circular.
Coordenação: Divisão Técnica de Políticas para Diversidade e Inclusão Educacional - Seção
Técnica de Apoio às Necessidades Educativas Especiais.
Contatos:
• Telefone: 2475-7304 ou 2475-7300 ramal 7506/7503.
• E-mail: diversidade@guarulhos.sp.gov.br
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FORMAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS
Objetivos:
• Esta formação tem o intuito de atender o cumprimento da Lei Nº 13.722 de 04 de outubro
de 2018, conhecida como Lei Lucas, e também a Lei municipal Nº 7.685 de 11 de janeiro de
2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de curso de primeiros socorros por
funcionários das creches no âmbito do município de Guarulhos;
• Conhecer os primeiros socorros básicos para poder salvar vidas ou mitigar futuras sequelas;
• Formar os servidores para identificar e agir preventivamente em situações de emergência e
urgências de saúde, até que o suporte médico especializado, local ou remoto, se torne possível.
Público-Alvo: Servidores das EPGs e funcionários das Instituições Parceiras que realizaram
a formação EaD em 2021.
Modalidade: Presencial.
Início: Setembro.
Periodicidade: Encontro único com duração de 04 horas.
Critérios de Participação: Ter realizado o curso teórico na plataforma AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem.
Formador: Doutor Gustavo Salatino – Médico Cardiologista.
Observação: As equipes escolares serão comunicadas por meio de Memorando e Ofício Circular.
Coordenação: Programa Saúde na Escola – PSE e Escola SUS.
Contatos:
• Telefone: 2475-7348 ou 2475-7300 ramal 7516.
• E-mail: pseeducacao@guarulhos.sp.gov.br
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FORMAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE
REDE PRÓPRIA
Objetivos:
• Contribuir para a formação integral dos educandos por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem
o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da Rede Pública de Ensino, oferecendo subsídios para fortalecer as treze ações do Programa Saúde na Escola, tendo como foco essencial
o apoio aos gestores das escolas municipais;
• Assegurar que as ações do PSE sejam desdobradas nas unidades escolares como previsto
no Programa.
Público-alvo: Vice-Diretores da Rede Própria.
Modalidade: Presencial.
Início: Setembro.
Periodicidade: Quinzenal.
Observação: As equipes escolares serão comunicadas por meio de Memorando Circular.
Coordenação: Programa Saúde na Escola – PSE e Divisão Técnica de Programas e Projetos
Complementares à Educação Básica.
Contatos:
• Telefone: 2475-7348 ou 2475-7300 ramal 7516.
• E-mail: pseeducacao@guarulhos.sp.gov.br

FORMAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE
lNSTITUIÇÕES PARCEIRAS
Objetivos:
• Contribuir para a formação integral dos educandos por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem
o pleno desenvolvimento de crianças e jovens, oferecendo subsídios para fortalecer as treze
ações do Programa Saúde na Escola, tendo como foco essencial o apoio aos gestores das
Instituições Parceiras;
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• Assegurar que as ações do PSE sejam desdobradas nas unidades escolares como previsto
no Programa.
Público-alvo: Gestores das Instituições Parceiras
Modalidade: EaD e presencial
Início: Março
Periodicidade: Quinzenal
Observação: As equipes escolares serão comunicadas por meio de Ofício Circular.
Coordenação: Programa Saúde na Escola – PSE e Divisão Técnica de Programas e Projetos
Complementares à Educação Básica.
Contato:
• Telefone: 2475-7348 ou 2475-7300 ramal 7516;
• E-mail: pseeducacao@guarulhos.sp.gov.br

PROGRAMA LEIA – LEITURA, EMANCIPAÇÃO,
INTERAÇÃO E ALFABETIZAÇÃO
Objetivos:
• A formação visa atender ao disposto pela Lei nº 7.865/2020, de 19 de novembro de 2020,
que institui o Programa LEIA – Leitura, Emancipação, Interação e Alfabetização;
• Intensificar as ações de formação dos professores, tomando como referência o conhecimento didático e as práticas de alfabetização;
• Compreender a concepção de ensino e aprendizagem de leitura e escrita presente na Proposta Curricular da Rede – Quadro de Saberes Necessários - QSN;
• Favorecer a organização de uma rotina de leitura e escrita coerente com as concepções presentes na Proposta Curricular da Rede – Quadro de Saberes Necessários – QSN (Guarulhos,
2019); potencializar a organização de ações para a aprendizagem em alfabetização;
• Refletir sobre encaminhamentos didáticos que favoreçam a interação entre os educandos
com diferentes saberes sobre leitura e escrita.
Público-alvo: Professores de 1º e 2º anos e Educação de Jovens e Adultos.
Modalidade: Presencial.
Início: Segunda quinzena de agosto.
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Periodicidade: Mensal.
Observação: As equipes escolares serão comunicadas por meio de Memorando Circular.
Coordenação: Divisão Técnica de Formação.
Contatos:
• Telefone: 2475-7334 ou 2475-7300 ramal 7493.
• E-mail: programaleia@educacao.guarulhos.sp.gov.br

ENCONTROS FORMATIVOS PROGRAMA EDUCA MAIS
Objetivo: Possibilitar práticas que favoreçam os avanços no processo de aprendizagem, garantindo a ampliação da permanência dos educandos por um período de tempo que complete
sua jornada de estudos até 7 (sete) horas diárias.
Público-alvo: Professores que atuam no Programa.
Modalidade: Presencial.
Local: Centro Municipal de Educação Adamastor / Secretaria de Educação.
Início: Agosto.
Periodicidade: Mensal.
Observação: As equipes escolares serão comunicadas por meio de Memorando Circular.
Coordenação: Divisão Técnica de Formação.
Contatos:
• Telefone: 2475-7334 ou 2475-7300 ramal 7569.
• E-mail: divisaoformacao@guarulhos.sp.gov.br
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A IMPORTÂNCIA DA SUPERAÇÃO DE BARREIRAS
ATITUDINAIS NUMA SOCIEDADE INCLUSIVA
Objetivo: Fomentar o debate e as ações voltadas para as mudanças atitudinais no caminho
dos desafios e avanços da pessoa com deficiência.
Público-alvo: Professores Coordenadores Pedagógicos, Professores Coordenadores de Programas do Atendimento Educacional Especializado e Professores da Educação Especial.
Modalidade: Presencial.
Início: 24/08.
Local: Centro Municipal de Educação Adamastor.
Periodicidade: Encontro único.
Observações:
• As equipes escolares serão comunicadas por meio de memorando circular;
• No período da manhã será ministrada palestra e no período da tarde salas temáticas com
oficinas.
Coordenação: Divisão Técnica de Políticas para Diversidade e Inclusão Educacional.
Contatos:
• Telefone: 2475-7304 ou 2475-7300 ramal 7506/7503.
• E-mail: diversidade@guarulhos.sp.gov.br

LABORATÓRIO MÓVEL/NETBOOK
Objetivo: Oferecer possibilidades do uso do laboratório móvel e de suas ferramentas digitais
para atender os educandos de maneira presencial e remota.
Público-alvo: Professores do Ensino Fundamental e da Educação Jovens e Adultos – EJA.
Modalidade: Presencial.
Local: Unidades Escolares.
Início: Agosto.
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Periodicidade: Semanal em hora-atividade com agendamento.
Observação: As equipes escolares deverão solicitar agendamento para esta formação pelo
telefone 2475-7334 com Fernanda ou Renata.
Coordenação: Divisão Técnica de Formação – Seção Técnica de Formação em Educação Integral.
Contatos:
• Telefone: 2475-7334 ou 2475-7300 ramal 7521.
• E-mail: divisaoformacao@guarulhos.sp.gov.br ou tecnologiadoep@guarulhos.sp.gov.br

RECURSOS EDUCACIONAIS TECNOLÓGICOS
Objetivo: Apresentar recursos educacionais tecnológicos que podem ser utilizados pelos professores para o atendimento de todos os educandos.
Público-alvo: Professores da Educação Infantil, Professores do Ensino Fundamental e da Educação Jovens e Adultos – EJA.
Formato: Presencial.
Local: Unidades Escolares.
Início: Agosto.
Periodicidade: Semanal em hora-atividade com agendamento.
Observação: As equipes escolares deverão solicitar agendamento para esta formação através
do telefone 2475-7334 com Fernanda ou Renata.
Coordenação: Divisão Técnica de Formação – Seção Técnica de Formação em Educação Integral.
Contatos:
• Telefone: 2475-7334 ou 2475-7300 ramal 7521.
• E-mail: divisaoformacao@guarulhos.sp.gov.br ou tecnologiadoep@guarulhos.sp.gov.br

15

Cursos por inscrição
(Formações fora do horário de trabalho)

Além das formações citadas anteriormente, a Secretaria de Educação oferece Cursos
por inscrição a serem realizados fora do horário de trabalho, com certificação para pontuação
e evolução funcional.

ORELHINHA DO BEM
Objetivos:
• Identificar a saúde auditiva como uma das treze ações do Programa Saúde na Escola – PSE;
• Refletir sobre a importância da saúde auditiva na qualidade de vida e no processo de aprendizagem;
• Sensibilizar o olhar do professor na identificação de educandos com possíveis sinais de
alterações auditivas;
• Conhecer a importância da audição como principal canal para o desenvolvimento da Linguagem.
Público-Alvo: Profissionais do Quadro do Magistério Municipal das escolas da Rede Própria
e Instituições Parceiras.
Carga Horária: 40 horas.
Modalidade: EaD - Assíncrono.
Inscrições: https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/cursos/formulario/cadastro.php
Número de Vagas: 50 vagas.
Início: O curso deverá ser realizado no período de 31 de agosto a novembro de 2022.
Acesso ao curso EaD: https://curriculo.guarulhos.sp.gov.br/login/index.php
Obs.: O acesso só será liberado na data de início do curso.
Conteúdo Programático:
Módulo I - A importância da saúde auditiva:
• ATIVIDADE 1 – Promoção da saúde auditiva: Uma das ações do Programa Saúde na Escola
(PSE);
• ATIVIDADE 2 – Conceito e curiosidades da orelha;
• ATIVIDADE 3 - Cuidados com a audição / prevenção.
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Módulo II - Conhecendo o sistema auditivo:
• ATIVIDADE 1 - Função da orelha;
• ATIVIDADE 2 – Causas e diferenças da perda auditiva;
• ATIVIDADE 3 - Como identificar a perda auditiva e a surdez? O que fazer?
Módulo III - Habilidades auditivas
• ATIVIDADE 1 – Conhecendo as habilidades auditivas;
• ATIVIDADE 2 – Praticando as habilidades auditivas;
• ATIVIDADE 3 – Texto online.
Forma de Avaliação: Participação ativa de todas atividades assíncronas propostas.
Observações:
• O curso deverá ser realizado fora do horário de trabalho;
• Concluir 100% das atividades do curso na plataforma digital;
Coordenação: Divisão Técnica de Programas e Projetos Complementares à Educação Básica.
Contatos:
• Telefone: 2475-7348 ou 2475-7300 ramal 7516.
• E-mail: pseeducacao@guarulhos.sp.gov.br

DESENVOLVIMENTO DE FALA E LINGUAGEM
Objetivos:
• Desenvolver formação de discorra sobre o desenvolvimento de fala e linguagem, assim como
todos os processos envolvidos para tanto;
• Pontuar marcos do desenvolvimento e suas possíveis falhas, possibilitando que o educador reflita sobre o quanto e como tais falhas e/ou desvios podem impactar no aprendizado em cada fase
escolar. Da mesma forma, provocar reflexão acerca das diferenças de aproveitamento frente ao
mesmo estímulo;
• Sensibilizar o olhar do educador para identificar possíveis falhas e desenvolver estratégias para
estimulação de habilidades que porventura possam ser melhoradas e encaminhar os educandos
que não se aproximam do esperado para a idade aos serviços de apoio precocemente.
Público-alvo: Profissionais do Quadro do Magistério Municipal das escolas da Rede Municipal e
Instituições Parceiras.
Carga horária: 40 horas.
Início: 30/08.
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Número de vagas: 50 vagas.
Modalidade: EaD – Síncrono e Assíncrono.
Inscrições: https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/cursos/formulario/cadastro.php
Encontros mensais online: 30/08, 27/09, 25/10, 29/11.
Dias da semana e horários: Terças-feiras, das 19h às 22h.
Link para os encontros: estará disponível na plataforma de formação.
Acesso ao curso parte EaD: https://curriculo.guarulhos.sp.gov.br/login/index.php
Obs.: O acesso só será liberado na data de início do curso.
Conteúdo Programático:
Módulo 1: Como ocorre desenvolvimento de fala e linguagem?
• Atividade 1: Processo de escuta, associação e emissão;
• Atividade 2: Marcos para acompanhamento do desenvolvimento auditivo e de linguagem OMS;
• Atividade 3: Desenvolvimento fonológico, léxico e morfossintático;
• Atividade 4: Estimulação das habilidades envolvidas.
Módulo 2: Pós Covid
• Atividade 1: Como ficam os marcos de desenvolvimento nessa situação?;
• Atividade 2: Estabelecendo comportamentos limítrofes;
• Atividade 3: Sugestões de estratégias para estimulação;
• Atividade 4: Práticas em pauta.
Módulo 3: Fases da Comunicação e Fala e linguagem
• Atividade 1: Fases da comunicação (0 a 6 anos);
• Atividade 2: Desenvolvimento global (0 a 6 anos);
• Atividade 3: Aquisição dos sons da fala;
• Atividade 4: Casos reais, o que fazer?;
• Atividade 5: Avaliação.
Formas de Avaliação: Participação ativa em todas as atividades propostas EaD e avaliação final.
Observações:
• O curso deverá ser realizado fora do horário de trabalho;
• Concluir 100% das atividades do curso na plataforma digital;
• Ter frequência mínima de 75% nos encontros online.
Coordenação: Divisão Técnica de Programas e Projetos Complementares à Educação Básica.
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Contatos:
• Telefone: 2475-7348 ou 2475-7300 ramal 7516.
• E-mail: pseeducacao@guarulhos.sp.gov.br

BIODIVERSIDADE NA CIDADE:
OS INSETOS COMO FERRAMENTA DE ENSINO
Objetivo: A formação oferecerá aos educadores um panorama geral sobre a biodiversidade local guarulhense como tema de reflexão pedagógica por meio de rodas de conversas e atividades práticas. O intuito é desmistificar apontamentos errôneos sobre os insetos que compõe a
biodiversidade do território dando ênfase a vida das abelhas e alinhando as discussões de educação ambiental aos saberes e aprendizagens presentes no Quadro de Saberes Necessários.
Público-alvo: Diretores de Escola, Vice-diretores, Coordenadores Pedagógicos, Professores
de Educação Infantil (PEI), Professores de Educação Básica (PEB), PEBs - Especialistas, PEBs
EJA, Professores de AEE e Coordenadores de Programas Educacionais.
Carga horária: 30 Horas, sendo 24 horas em encontros presenciais e 06 horas em atividades EaD.
Número de vagas: 30 vagas.
Modalidade: Híbrido (presencial e EaD).
Inscrições: https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/cursos/formulario/cadastro.php
Início: 14/09.
Datas dos encontros: 14/09, 28/09, 5/10, 19/10, 09/11 e 23/11.
Dias da semana e horários: Quartas-feiras das 14h às 18h.
Local: Centro de Educação Ambiental Bosque Maia (CEA Bosque Maia) - Av. Paulo Faccini, s/n Centro, Guarulhos – SP.
Conteúdo Programático:
• Aula 1 - Conhecendo a biodiversidade do Brasil para Guarulhos;
• Aula 2 - Bem viver - Caminhos possíveis;
• Aula 3 - Camarão, barata, abelha, escorpião entre outros. Passeando pelo mundo dos artrópodes;
• Aula 4 - Papo de abelha;
• Aula 5 - QSN em prática - Abelha, saberes e aprendizagens;
• Aula 6 - E agora? Como levar esta prática para escola?
Formas de Avaliação: Participação ativa de todas as atividades propostas durante o curso e entrega de todas as atividades solicitadas.
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Observações:
• O curso deverá ser realizado fora do horário de trabalho;
• Este curso contará com vivências, para tal reforçamos a importância de estarem com roupas
confortáveis, tênis, repelente, levarem garrafas para água e ou canecas;
• Na impossibilidade das aulas serem no Bosque Maia (devido ao tempo chuvoso), os cursistas serão avisados via grupo de WhatsApp sobre a mudança do local. Desta forma a aula
acontecerá no Zoológico - Endereço: Av. Dona Glória Pagnoncelli, 344 - Jardim Rosa de França, Guarulhos – SP;
• Todas as leituras complementares e atividades solicitadas deverão ser entregues posteriormente a cada aula, por meio de formulário virtual;
• A certificação será expedida para os participantes que frequentarem as aulas e realizarem todas
as atividades do curso.
Coordenação: Divisão Técnica de Educação Ambiental, Centro de Educação Ambiental Bosque
Maia (CEA Bosque Maia) e Laboratório de criatividade e inovação do setor público da Secretaria
de Gestão (ESAP-Lab).
Contatos:
• Telefone: 2475-7363 ou 24757300 ramal 7515.
• E-mail: ed-ambiental@educacao.guarulhos.sp.gov.br

A POTÊNCIA DO MATERIAL NÃO ESTRUTURADO E DOS
ELEMENTOS DA NATUREZA NOS CONTEXTOS
INVESTIGATIVOS
Objetivo: O objetivo do curso é refletir e dialogar sobre o espaço escolar como lugar de criação, investigação, experimentação e aprendizagem, na construção dos contextos investigativos experienciando os materiais não estruturados e elementos da natureza, refletindo sobre
a centralidade no educando e neste contexto possibilitar reconhecer-se no meio ambiente ao
qual faz parte.
Público-alvo: Diretores de escola, Vice-diretores, Coordenadores Pedagógicos, Professores
de Educação Infantil (PEI), Professores de Educação Básica (PEB), PEBs-Especialistas, PEBs
EJA, Professores de AEE, Coordenadores de Programas Educacionais e Professores e Gestores das instituições parceiras.
Carga horária: 30 Horas, sendo 6 encontros presenciais com duração de 3 horas e 12 horas
em EaD (6 atividades).
Número de vagas: 30 vagas.

20

Modalidade: Híbrido (presencial e EaD).
Inscrições: https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/cursos/formulario/cadastro.php
Início: 13/09.
Datas dos encontros: 13/09, 27/09 ,11/10 ,25/10, 08/11 e 22/11.
Dias da semana e horários: Terças-feiras, quinzenalmente, das 19h30 às 21h30.
Local: Centro Municipal de Educação Adamastor - Sala do Mesa Educadora.
Av. Monteiro Lobato, 734 - Macedo, Guarulhos – SP.
Conteúdo programático:
• Aula 1- Concepção de Criança/Infância;
• Aula 2 - QSN em prática: o brincar como direito;
• Aula 3 - O brincar heurístico: o que é?;
• Aula 4 - Organização dos espaços e mediação dos educadores;
• Aula 5 – Desemparedamento, brincar heurístico e a articulação com a educação ambiental;
• Aula 6 - Registros e Avaliação.
Formas de avaliação: Avaliação processual durante os encontros e realização das atividades
complementares.
Observações:
• O curso deverá ser realizado fora do horário de trabalho;
• Utilizar roupas confortáveis;
• Todas as leituras complementares e atividades solicitadas deverão ser entregues posteriormente a cada aula, por meio de formulário virtual;
• A certificação será expedida para os participantes com frequência de 75% da carga horária presencial e realizarem todas as atividades EaD.
Coordenação: Divisão Técnica de Formação e Divisão Técnica de Educação Ambiental.
Contatos:
• Telefone: 2475-7334 ou 2475-7363
• E-mail: divisaoformacao@educacao.guarulhos.sp.gov.br ou
ed-ambiental@educacao.guarulhos.sp.gov.br
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A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NO
ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo: Ampliar, conhecer e desenvolver novas estratégias didáticas para o ensino da Educação Matemática visando o desenvolvimento dos saberes e aprendizagens dos educandos aprofundando o conhecimento da Proposta Curricular - QSN 2019, no eixo o Educando e a Educação
Matemática.
Público-alvo: Professor Coordenador Pedagógico atuante no Ensino Fundamental, Diretor de
Escola, Professor de Educação Básica de 1º ano ao 5º ano.
Carga horária: 40 horas.
Número de vagas: 40 vagas.
Modalidade: Presencial.
Inscrições: https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/cursos/formulario/cadastro.php
Início: 01/09.
Datas dos encontros: 01/09, 08/09, 22/09, 06/10, 20/10, 03/11, 17/11.
Dias da semana e horários: Quintas-feiras, 19h às 22h.
Local: Centro Municipal de Educação Adamastor.
Conteúdo Programático:
• Sistema de Numeração Decimal;
• Jogos no Ensino da Matemática;
• Resolução de Problemas;
• Sondagem Matemática.
Formas de Avaliação: Processual e atividades de aplicação prática pelo educador.
Observações:
• O curso deverá ser realizado fora do horário de trabalho;
• A certificação será expedida para os participantes que frequentarem e realizarem todas as atividades do curso, perfazendo 75% da carga horária do curso.
Coordenação: Divisão Técnica de Formação – Seção Técnica de Formação em Educação Integral.
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Contatos:
• Telefone: 2475-7334 ou 2475-7300 ramal 7521.
• E-mail: gislainei@educacao.guarulhos.sp.gov.br ou divisaoformacao@guarulhos.sp.gov.br

TEATRO: INTRODUÇÃO À PRÁTICAS E REFLEXÕES
Objetivo: Propiciar a experienciação de jogos e exercícios de criação teatral, assim como o estudo e a reflexão sobre o teatro na educação. Os encontros têm por objetivo também, contribuir
para o desenvolvimento de possíveis ações com os estudantes e educadores, assim como,
provocar os cursistas acerca de seu potencial criador, poético e crítico por meio da aproximação
com a linguagem teatral.
Público-alvo: Profissionais de Educação da Rede Municipal de Ensino e Instituições Parceiras e
Alunos da Unifesp.
Carga horária: 30 horas.
Número de vagas: 30 vagas.
Modalidade: Presencial.
Inscrições: https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/cursos/formulario/cadastro.php
Início: 29/08.
Datas dos encontros: 29/08, 5, 12, 19 e 26/09, 10 e 31/10, 21 e 28/11, 5/12.
Dias da semana e horários: Segunda-feira, das 19h45 às 21h45.
Local: Centro Municipal de Educação Adamastor - Sala Mesa Educadora.
Conteúdo Programático:
• Jogos teatrais - Viola Spolin e Augusto Boal;
• Elementos da linguagem teatral;
• Jogos teatrais na sala de aula;
• A criança e o teatro;
• Processos de criação e experiência criativa;
• Leitura e criação cênica - audiovisual.
Forma de Avaliação: Avaliação processual durante os encontros e realização das atividades
complementares.
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Observações:
• O curso deverá ser feito fora do horário de trabalho;
• A certificação será expedida para os participantes que frequentarem e realizarem todas as atividades do curso, perfazendo 75% da carga horária do curso.
Coordenação: Divisão Técnica de Formação – Seção Técnica de Formação em Educação Integral.
Contatos:
• Telefone: 2475-7334 ou 2475-7300 ramal 7521
• E-mail: divisaoformacao@guarulhos.sp.gov.br

CICLO DE FORMAÇÃO - DESAFIOS E
PERSPECTIVAS NA CONSTRUÇÃO DE
UMA EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA
Objetivo: Considerando o papel social da educação em se posicionar e desenvolver ações contra o racismo por meio da implementação de um currículo que evidencie e valorize a história e
cultura africana e afro-brasileira, em consonância com a Lei Federal 10.639/03, este curso será
realizado em parceria com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros/NEAB – UNIFESP e pretende
promover espaços de discussão, reflexão e estudos que possam subsidiar os participantes na
construção de abordagens pedagógicas de caráter afirmativo, aliadas às necessárias reparações históricas, como forma de superação de contextos racistas contemporâneos.
Público-alvo: Educadores(as) da Rede própria e das Instituições Parceiras.
Carga horária: 40 horas, sendo:
• 12 horas de aulas online (06 encontros online de 02 horas);
• 08 horas de aulas presenciais (02 encontros presenciais de 04 horas); e
• 20 horas de atividades complementares.
Número de vagas: 150 vagas.
Modalidade: Híbrido.
Inscrições: https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/cursos/formulario/cadastro.php
Início: 31/08.
Datas dos encontros:
Encontros online: 31/8, 14/9, 28/9, 05/10,19/10, 26/10.
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Encontros presenciais:
• 09 de novembro: Auditório da Secretaria Municipal de Educação;
• 23 de novembro: Centro Municipal de Educação Adamastor.
Dias da semana e horários: Quartas-feiras, das 19h30 às 21h30.
Acesso ao encontro online: Pela plataforma Teams http://gg.gg/cicloeducantirracista
Conteúdo Programático:
• Educação das relações étnico-raciais: a sala de aula como parte do processo de formação
antirracista;
• Apontamentos sobre racismo, linguagem e identidades docente e discente na sociedade
brasileira atual;
• Princípios de teoria racial crítica e de letramento racial crítico;
• Considerações sobre trabalho docente e justiça como equidade.
Formas de Avaliação: Por meio da participação nas aulas remotas e nas atividades complementares.
Observações:
• O curso deverá ser realizado fora do horário de trabalho;
• Frequência mínima de 75%;
• As aulas ocorrerão de forma síncrona e serão ministradas pelos professores e professoras
do Núcleo de Estudos Afro/Brasileiros/NEAB - UNIFESP/ Campus Pimentas - Guarulhos.
Coordenação: Divisão Técnica de Políticas para a Diversidade e Inclusão Educacional em parceria com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros/NEAB- UNIFESP/Campus Pimentas - Guarulhos.
Contatos:
• Telefone: 2475-7304 ou 2475-7300 ramal 7506/7503.
• E-mail: diversidade@guarulhos.sp.gov.br

PROFESSOR QUE INOVA:
TECNOLOGIAS E MÃO NA MASSA
Objetivo: Construir um processo de identificação e reflexão, embasado na proposta curricular
QSN (2019), sobre os processos de desenvolvimento tecnológico, compreendendo aspectos
sócio históricos que favoreçam a manutenção, a substituição e a criação de novos recursos
(objetos pedagógicos).
Público-alvo: Professor de Educação Infantil (PEI), Ensino Fundamental (PEB), Professor
Coordenador Pedagógico, Diretor, Vice-diretor e professor do AEE.
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Carga horária: 60 horas.
Número de vagas: 20 vagas.
Modalidade: Presencial.
Inscrições: https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/cursos/formulario/cadastro.php
Início: 01/09.
Datas dos encontros: 01/09; 08/09; 15/09; 22/09; 29/09; 06/10; 13/10; 20/10; 27/10; 03/11;
10/11; 17/11 e 24/11.
Dias da semana e horários: Quinta-feira 19:00h às 22:00h.
Local: ESAP-Lab – Centro Municipal de Educação Adamastor.
Conteúdo Programático:
• Aprendizagem baseada em projetos;
• Construção de objetos pedagógicos com tecnologia de fabricação digital;
• Desenho e prototipagem com impressora 3D de novos recursos;
• Construção de portfólio digital.
Formas de Avaliação: Portfólio.
Observações:
• O curso deverá ser realizado fora do horário de trabalho;
• A certificação será expedida para os participantes que frequentarem e realizarem todas as
atividades do curso, perfazendo 75% da carga horária do curso.
Coordenação: Divisão Técnica de Formação – Seção Técnica de Formação em Educação Integral.
Contatos:
• Telefone: 2475-7334 ou 2475-7300 ramal 7521.
• E-mail: divisaoformacao@guarulhos.sp.gov.br ou tecnologiadoep@guarulhos.sp.gov.br
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CONCEITOS E APLICAÇÕES DO
MICROSOFT OFFICE 365
Objetivo: Proporcionar aos cursistas conhecimentos e meios de utilização dos recursos do
Microsoft Office 365, por meio da utilização de computadores, de sistema operacional proprietário e de plataforma de apoio à aprendizagem EAD gerenciada por esta divisão.
Público-alvo: Funcionários da Secretaria Municipal de Educação (EPG’s, CEU’s, CIL’s e sede).
Carga horária: 30 horas.
Número de vagas: 80 vagas.
Modalidade: EaD.
Inscrições: https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/cursos/formulario/cadastro.php
Início: 29/08.
Duração do curso: 40 dias.
Acesso ao curso: http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/ava/
Obs.: O acesso só será liberado na data de início do curso.
Conteúdo Programático:
Na Plataforma Teams:
• Como acessar a plataforma Teams;
• Como Acessar atividades na plataforma;
• Como criar e participar de um chat com a equipe e privado;
• Como acessar Equipes em que o usuário está ingressado;
• Como agendar, acessar e participar de reuniões;
• Como visualizar tarefas;
• Como acessar outros aplicativos da plataforma;
• Como utilizar o calendário da plataforma;
• Como fazer chamadas de telefone pela plataforma;
• Como adicionar contatos.
No OneDrive:
• Como acessar a plataforma OneDrive;
• Como anexar, visualizar e salvar os arquivos e pastas;
• Como sincronizar os arquivos e pastas;
• Como automatizar e criar fluxos;
• Como compartilhar os arquivos.
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No Sharepoint:
• Como acessar a plataforma Sharepoint;
• Como criar sites para a equipe;
• Como criar páginas para comunicados;
• Como fixar as equipes na barra de favoritos.
No OneNote:
• O que é o OneNote;
• Como acessar a plataforma OneNote;
• Como inserir imagens na plataforma;
• Como gravar áudios na plataforma;
• Como desenhar na plataforma.
No Planner:
• Como acessar a plataforma Planner;
• Como criar planilhas e atribuir para pessoas da equipe;
• Como visualizar de forma geral todos os projetos e suas etapas;
• Como controlar o fluxo de finalização das tarefas do planner.
No Forms:
• Como acessar a plataforma Forms;
• Como criar um forms;
• Formas de visualização da coleta de dados;
• Como adicionar usuários ao forms;
• Como adicionar prazo para início e fim do forms;
• Como tabelar os dados coletados.
Forma de Avaliação: Atividades e Avaliação na Plataforma.
Observações:
• O curso deverá ser realizado fora do horário de trabalho;
• Concluir 100% das atividades do curso na plataforma digital.
Coordenação: Divisão Técnica de Projetos e Implantação de Recursos Tecnológicos Educacionais - Departamento de Tecnologia da Informação da Educação – DTIE.
Contatos:
• Telefone: 2475-7393 ou 2475-7300 ramal 7529.
• E-mail: dtie-projetos@educacao.guarulhos.sp.gov.br
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CONCEITOS E APLICAÇÕES BÁSICAS
DE PLANILHA ELETRÔNICA - EXCEL 2016
Objetivo: Proporcionar conhecimentos e meios de utilização dos recursos básicos do Microsoft Office Excel® 2016, por meio da utilização de computadores, de sistema operacional
proprietário e de plataforma de apoio à aprendizagem EAD.
Público-alvo: Funcionários da Secretaria Municipal de Educação (EPG’s, CEU’s, CIL’s e sede).
Carga horária: 30 horas.
Número de vagas: 60 vagas.
Modalidade: EaD.
Inscrições: https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/cursos/formulario/cadastro.php
Início: 29/08.
Duração do curso: 40 dias.
Acesso ao curso: http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/ava/
Obs.: O acesso só será liberado na data de início do curso.
Conteúdo Programático:
• Introdução ao Microsoft Office Excel® 2016;
• Explorando a janela do Excel;
• Editando uma planilha;
• Formatando células;
• Fórmulas, funções e filtragem de dados;
• Utilizando gráficos;
• Recursos de revisão.
Formas de Avaliação: Atividades e Avaliação na Plataforma.
Observações:
• Realizar o curso fora do horário de trabalho;
• Concluir 100% das atividades do curso na plataforma digital.
Coordenação: Divisão Técnica de Projetos e Implantação de Recursos Tecnológicos Educacionais - Departamento de Tecnologia da Informação da Educação – DTIE
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Contatos:
• Telefone: 2475-7393 ou 2475-7300 ramal 7529.
• E-mail: dtie-projetos@educacao.guarulhos.sp.gov.br

FORMAÇÃO INICIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Objetivo: Introduzir aos profissionais da Educação conceitos e ferramentas tecnológicas disponíveis em seu ambiente de trabalho, apresentando-lhes seus principais recursos, de forma
a facilitar e aprimorar seu desempenho em suas atividades diárias.
Público-alvo: Funcionários da Secretaria Municipal de Educação (EPG’s, CEU’s, CIL’s e sede).
Carga horária: 30 horas.
Número de vagas: 60 vagas.
Modalidade: EaD.
Inscrições: https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/cursos/formulario/cadastro.php
Início: 29/08.
Duração do curso: 40 dias.
Acesso ao curso: http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/ava/
Obs.: O acesso só será liberado na data de início do curso.
Conteúdo Programático:
• História da Informática;
• Conhecendo o computador: hardware e software;
• Ligar e desligar entradas e saídas de conexões;
• Como utilizar a área de trabalho, gerenciamento de arquivos e pastas;
• Internet: navegação, pesquisas, downloads de arquivos, e-mails e segurança;
• Conhecendo os programas básicos do Windows;
• Aprendendo um pouco sobre celulares e dispositivos móveis;
• Conhecendo os principais equipamentos pedagógicos disponíveis.
Formas de Avaliação: Atividades e Avaliações na Plataforma.
Observações:
• Realizar o curso fora do horário de trabalho;
• Concluir 100% das atividades do curso na plataforma digital.
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Coordenação: Divisão Técnica de Projetos e Implantação de Recursos Tecnológicos Educacionais - Departamento de Tecnologia da Informação da Educação – DTIE

Contatos:
• Telefone: 2475-7393 ou 2475-7300 ramal 7529.
• E-mail: dtie-projetos@educacao.guarulhos.sp.gov.br

CONCEITOS E APLICAÇÕES BÁSICAS – WORD 2016
Objetivo: Proporcionar conhecimentos e meios de utilização dos recursos básicos do Microsoft Office Word®, por meio da utilização de sistema operacional proprietário e de plataforma
de apoio à aprendizagem EAD.
Público-alvo: Funcionários da Secretaria Municipal de Educação (EPGs, CEUs, CILs, sede).
Carga horária: 30 horas.
Número de vagas: 60 vagas.
Modalidade: EaD.
Inscrições: https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/cursos/formulario/cadastro.php
Início: 29/08.
Duração do curso: 40 dias.
Acesso ao curso: http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/ava/
Obs.: O acesso só será liberado na data de início do curso.
Conteúdo Programático:
• Introdução ao Microsoft Office Word 2016;
• Explorando a janela do Word;
• Formatando textos no Word;
• Configurações de alinhamento, espaçamentos e margens no Word;
• Trabalhando com listas no Word;
• Estilos de formatação e temas;
• Recursos de revisão do Word.
Formas de Avaliação: Atividades e Avaliação na Plataforma.
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Observações:
• O curso deverá ser realizado fora do horário de trabalho;
• Concluir 100% das atividades do curso na plataforma digital.
Coordenação: Divisão Técnica de Projetos e Implantação de Recursos Tecnológicos Educacionais - Departamento de Tecnologia da Informação da Educação – DTIE.
Contatos:
• Telefone: 2475-7393 ou 2475-7300 ramal 7529.
• E-mail: dtie-projetos@educacao.guarulhos.sp.gov.br

CONCEITOS E APLICAÇÕES NÍVEL INTERMEDIÁRIO
WORD 2016
Objetivo: Proporcionar conhecimentos e meios de utilização dos recursos básicos do Microsoft Office Word®, por meio da utilização de sistema operacional proprietário e de plataforma
de apoio à aprendizagem EAD.
Público-alvo: Funcionários da Secretaria Municipal de Educação (EPG’s, CEU’s, CIL’s e sede).
Carga horária: 30 horas.
Número de vagas: 80 vagas.
Modalidade: EaD.
Inscrições: https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/cursos/formulario/cadastro.php
Início: 29/08.
Duração do curso: 40 dias.
Acesso ao curso: http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/ava/
Obs.: O acesso só será liberado na data de início do curso.
Conteúdo Programático:
• Inserção e formatação de folha de rosto;
• Inserção e formatação de tabela;
• Inserção e formatação de Imagens, Imagens online, formas, ícones, modelos 3D, SmartArt e
gráficos;
• Inserção de Online Mídia, links e comentários;
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• Inserção de cabeçalho, rodapé e número de página em folha;
• Inserção e formatação de caixa de texto e wordart;
• Elaborar sumário;
• Inserir nota de rodapé e nota de fim;
• Inserir citações;
• Inserir legenda;
• Inserir índice de ilustrações e índice.
Formas de Avaliação: Atividades e Avaliações na Plataforma.
Observações:
• O curso deverá ser realizado fora do horário de trabalho;
• Concluir 100% das atividades do curso na plataforma digital.
Coordenação: Divisão Técnica de Projetos e Implantação de Recursos Tecnológicos Educacionais - Departamento de Tecnologia da Informação da Educação – DTIE.
Contatos:
• Telefone: 2475-7393 ou 2475-7300 ramal 7529.
• E-mail: dtie-projetos@educacao.guarulhos.sp.gov.br

CONCEITOS E APLICAÇÕES BÁSICAS
POWERPOINT 2016
Objetivo: Proporcionar conhecimentos e meios de utilização dos recursos básicos do Microsoft Office PowerPoint 2016, por meio da utilização de sistema operacional proprietário e de
plataforma de apoio à aprendizagem EAD.
Público-alvo: Funcionários da Secretaria Municipal de Educação (EPGs, CEUs, CILs, sede).
Carga horária: 30 horas.
Número de vagas: 60 vagas.
Modalidade: EaD.
Inscrições: https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/cursos/formulario/cadastro.php
Início: 29/08.
Duração do curso: 40 dias.
Acesso ao curso: http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/ava/
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Obs.: O acesso só será liberado na data de início do curso.

Conteúdo Programático:
• Introdução ao Microsoft Office PowerPoint® 2016;
• Explorando a janela do PowerPoint;
• Formatando textos no PowerPoint;
• Estilos de formatação e temas;
• Inserindo elementos em apresentações;
• Configurações de apresentação de slides;
• Recursos de revisão do PowerPoint.
Formas de Avaliação: Atividades e Avaliação na Plataforma.
Observações:
• O curso deverá ser realizado fora do horário de trabalho;
• Concluir 100% das atividades do curso na plataforma digital.
Coordenação: Divisão Técnica de Projetos e Implantação de Recursos Tecnológicos Educacionais - Departamento de Tecnologia da Informação da Educação – DTIE.
Contatos:
• Telefone: 2475-7393 ou 2475-7300 ramal 7529.
• E-mail: dtie-projetos@educacao.guarulhos.sp.gov.br

Curso em parceria
com a Impare Educação
MUSICALIZAÇÃO, JOGOS E BRINCADEIRAS
Objetivo: Estudos e práticas de musicalização, jogos e brincadeiras para educadores e gestores que atuam na Rede Municipal.
Público-alvo: Professores de Educação Infantil - PEI, Professores de Educação Básica - PEB,
Educadores das Instituições Parceiras, Gestores da Rede Própria e Parceira.
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Carga horária: 40 horas. Sendo 02 (dois) encontros presenciais, um no início e outro no final
do curso e acesso a plataforma online.
Número de vagas: 1.500 vagas.
Modalidade: Híbrido.
Inscrições: https://paginas.site/a1c2cdd83c/guarulhos-ii/inscricao-guarulhos
Início: 12/09.
Duração do curso: 10 meses.
Acesso ao curso online: As orientações para acesso ao curso na plataforma online serão
enviadas posteriormente.
Conteúdo Programático:
• Construção de propostas de atividades práticas;
• Vídeos de crianças realizando as atividades;
• Tutoriais;
• Espaço para compartilhando de práticas entre os docentes;
• Podcasts;
• E-books;
• Videoaulas;
• Fique por dentro;
• Cursos On-line;
• Compartilhamento de práticas entre os participantes.
Formas de Avaliação: A avaliação ocorrerá pela participação nas atividades e no processo.
Coordenação: Divisão Técnica de Currículo e Análise de Materiais em parceria com a Impare
Educação.
Contatos:
• Telefone: 2475-7317 ou 2475-7300 ramal 7430
• E-mail: curriculo.doep@guarulhos.sp.gov.br
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Orientações para a
realização da inscrição
(cursos fora do horário de trabalho)
*Sistema de Formação Permanente
Antes de realizar as inscrições, os participantes devem se atentar às seguintes informações:

Período de Inscrição:
Das 10h do dia 23/08/2022
às 16h do dia 26/08/2022.

• Ter conhecimento prévio dos cursos e das vagas disponíveis, observando sempre se o curso
não ocorre no seu horário de trabalho;
• Em caso de desistência ou cancelamento do curso:
Conforme a Portaria nº009/2022 – SE:
“§ 2º. A interrupção do curso antes de sua finalização deverá ser feita por escrito, apresentadas as devidas justificativas, para os meios de *contato divulgados quando da divulgação dos
cursos”;
“§ 3º. A interrupção de cursos sem a devida justificativa implicará no impedimento de inscrição e p articipação em cursos no semestre subsequente”.
*Encaminhar pedido de cancelamento da vaga, para que seu nome seja retirado do sistema e
da lista de frequência, através do e-mail: cursospfp@guarulhos.sp.gov.br contendo as seguintes informações:
• Nome completo;
• Código funcional;
• Número do CPF;
• Justificativa do cancelamento.
Importante: A certificação será expedida para os cursistas que atenderem aos critérios de
participação, com aproveitamento satisfatório, entrega e apresentação de trabalhos solicitados, somando à frequência mínima de:
• 75% da carga horária total de cada curso realizado presencialmente ou por encontro virtual;
• 100% da carga horária total para os cursos realizados na plataforma de Ambiente Virtual de
Aprendizagem - https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/ava/ e
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https://curriculo.guarulhos.sp.gov.br/login/index.php
(é necessário realizar todas as atividades para receber a certificação).
INSCRIÇÃO:
1º passo - Cadastro:
• Acesse o link: http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/cursos/formulario/cadastro.php
• No topo da tela, clique na aba Cadastro;
• Na parte inferior da tela digite o número do seu CPF e clique na imagem da lupa;
• Se o sistema indicar que não possui cadastro, preencha com os dados solicitados, atentando-se para o correto preenchimento das informações:
• Nome completo (sem abreviação);
• Número dos documentos (sem pontuação, somente números);
• Função (a inscrição estará disponível de acordo com a função cadastrada);
• Horário de trabalho;
• Telefones e demais campos solicitados;
• Não esqueça de clicar em Salvar;
• Se o sistema indicar que você já possui cadastro e precise atualizá-lo, entre na Área do Aluno
com o login e senha já cadastrados;
• Após realizar ou atualizar o cadastro, os interessados deverão realizar a inscrição, clicando
na aba Inscrição.
2º passo - Inscrição:
• No topo da tela, clique na aba Inscrição;
• Na parte inferior da tela digite o número do seu CPF, já cadastrado, e clique na imagem da
lupa, para listar os cursos disponíveis;
• Localize o curso e a turma desejada e clique na imagem a frente, para realizar sua inscrição
na turma de sua escolha;
• A imagem
será exibida para turma em que sua inscrição foi realizada;
• Para baixar ou imprimir o recibo da sua inscrição, clique em Imprimir Recibo.
Observação: Se precisar redefinir login e senha, entre em contato com o DOEP através do telefone (11) 2475-7348 ou pelo e-mail cursospfp@guarulhos.sp.gov.br informando no assunto: Redefinir a senha – plataforma de cursos e no texto informe o nome completo e número do CPF.
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Orientações para
acesso aos cursos
Plataforma Currículo
O acesso ao curso somente estará liberado a partir de sua data de início.
Acesse: https://curriculo.guarulhos.sp.gov.br/login/index.php
Aos que já possuem acesso, as informações de usuário e senha permanecem as mesmas.
Aos novos usuários da Plataforma Currículo (servidores da Rede Própria e Instituições Parceiras):
• USUÁRIO: Número do CPF
• SENHA: Número do CPF
Após o primeiro acesso, o usuário deverá alterar a senha.

Plataforma Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA
O acesso ao curso somente estará liberado a partir de sua data de início.
• Acesse: http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/ava/
Aos que já possuem acesso, as informações de usuário e senha permanecem as mesmas.
Aos novos usuários da Plataforma AVA do Portal da Educação, utilize a seguinte senha padrão e nome de usuário:
Para servidores da Rede Própria:
• USUÁRIO: Código funcional
• SENHA: 123456
Para funcionários das Entidades Parceiras:
• USUÁRIO: CPF
• SENHA: 123456
Após o primeiro acesso, o usuário deverá alterar a senha.
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Para acessar os cursos “Microsoft Office 365”, “Excel”, “PowerPoint”, “Word” e “Word Intermediário”:
• Clique em Tecnologia da informação no menu Categorias de cursos. Clique em Softwares
(Programas), localize o curso conforme a sua inscrição e clique em Acesso.
Para acesso ao curso Formação Inicial da Tecnologia da informação:
• Clique em Tecnologia da informação no menu Categorias de cursos. Clique em Formação
Inicial da Tecnologia da informação, localize o curso conforme a sua inscrição e clique em
Acesso.
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