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Eventos Formativos
Circuito formativo
“Do remoto ao presencial: Novas conexões e saberes necessários”
O “Circuito Formativo” objetiva trazer para os profissionais da Rede Municipal de Educação eventos pontuais marcados por datas que representam lutas que necessitam ser debatidas e enfatizadas,
propostas que valorizem as ações dos equipamentos educacionais, bem como em parceria com outras
secretarias, a fim de potencializar as aprendizagens que favorecem a formação humana de nossos educandos e dos munícipes em prol da construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
Também estão pontuados eventos que evidenciem as ações da rede no processo educativo
num movimento que possibilite ao mesmo tempo, a reflexão sobre as práticas educativas e o compartilhamento de fazeres pedagógicos.
Os eventos abaixo serão divulgados em datas próximas da sua realização e serão organizados, na sua maioria, por:
• Webinário – com mesas virtuais de discussão que desencadeie debates e possibilidades de intervenção nos espaços escolares e nas práticas educativas;
• Convite para o compartilhamento de programação de ações realizadas nas escolas, nos CEU’s e
em outros espaços da cidade.
Observação: serão enviados memorandos circulares e ofícios circulares com as informações de cada um.
EVENTOS

PERÍODO

Agosto Indígena

02 a 06 de agosto

Semana da Pessoa com Deficiência
Fórum Internacional de Educação
do Alto Tietê

21 a 28 de agosto
Setembro

@JEM

Setembro

Expocriatividade

04 a 08 de outubro

Novembro Negro

16 a 19 de novembro

Diálogos em Rede

05 a 12 de novembro

Encontro das Artes

22 a 26 de novembro

Direitos Humanos

06 a 10 de dezembro
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CEMEAD

Centro Municipal de Educação a Distância Profª Maria Aparecida Contin
EDUCAÇÃO EM TRANSFORMAÇÃO:
REORGANIZAÇÃO CURRICULAR E ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS
Objetivo: Este curso pretende promover reflexões e experimentações sobre diferentes estratégias e
metodologias relacionadas ao Ensino Remoto, Ensino Presencial e/ou ao Ensino Híbrido, e que podem
potencializar o processo de ensino e aprendizagem, considerando a centralidade do(a) educando(a) e
o seu protagonismo. Para tanto, busca oferecer subsídios pedagógicos que fomentem à construção
de aprendizagens neste tempo de pandemia, favorecendo a criatividade e a superação de desafios.
Público-alvo:
• Obrigatório: Professores(as) de Educação Básica, Professores(as) de Educação Básica das diversas áreas de conhecimento, Professores(as) de Educação Especial e Professores(as) de Educação
Infantil, ambos com Jornada Pedagógica Parcial (30h) ou Integral (38h).
• Opcional: Diretores(as), Vice-Diretores(as), Professores(as) Coordenadores(as) Pedagógicos(as),
Coordenadores(as) de Centro Educacional, Coordenadores(as) de Programas Educacionais atuantes nos CEU’s e nas classes de AEE (Atendimento Educacional Especializado) e Supervisores(as)
Escolares.
Carga horária: 42h ou 70h, dependendo da jornada/função do(a) educador(a).
Número de vagas: Atendimento de, aproximadamente, 4.500 educadores(as).
Inscrições: 04/08 a 09/08/21

http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/escoladigital/inscricao/index.php
Modalidade: EaD.
Início: 12/08/21.
Dias da semana e horários: Atividades disponibilizadas quinzenalmente.
Acesso ao curso: As orientações serão realizadas por meio de Memorando Circular.
Critérios de participação:
De acordo com as orientações da legislação municipal referente à formação em serviço a distância
(Leis 7.274/2014 e 7.659/2018 e Decretos 32.216/2014 e 32.999/2015), no caso dos professores
com Jornada Pedagógica Parcial (30h) e Jornada Pedagógica Integral (38h), a participação é obrigatória.
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Conteúdo Programático: Atividades disponibilizadas quinzenalmente conforme temática do curso.
Forma de Avaliação: A partir do envio do conteúdo solicitado, exclusivamente via plataforma digital.
Coordenação: Centro Municipal de Educação a Distância Maria Aparecida Contin - CEMEAD.
Contato: 2475-7358.

Orientações para a realização das inscrições no
sistema da Escola Digital
*As inscrições acontecem na plataforma “Escola Digital”, no link:
http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/escoladigital/inscricao/index.php
durante o período de 04/08/21 a 09/08/21.

Procedimentos para realizar a inscrição:
1. Acesse o link http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/escoladigital/inscricao/index.php
2. Digite seu CPF e clique em “entrar”;
OBS.: Se o CPF iniciar com o algarismo 0 (zero), o sistema poderá não reconhecê-lo. Assim, tente
iniciar a digitação pelo próximo algarismo.
3. Será aberta uma nova página: “Inscrição em curso”, digite seu e-mail, telefone fixo e celular (campos obrigatórios);
4. Nessa mesma página encontra-se o curso para o 2º semestre de 2021. Clique no ícone “Ação” e
efetive sua inscrição.
Atenção para realizar a inscrição na turma correta: Turma de Professores ou Turma de Gestores,
conforme público-alvo.
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Formações em horário de trabalho
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
Objetivo: Oportunizar a reflexão sobre a Educação de Jovens e Adultos, diante de toda diversidade
e pluralidade desta modalidade por meio de um espaço de diálogo e de troca de experiências.
Público-alvo: Professores(as), Professores(as) Coordenadores(as) Pedagógicos(as), Vice-Diretores(as) e Diretores(as).
Modalidade: EaD – Webconferência (Microsoft Teams).
Início: Agosto.
Periodicidade: Semanal, às sextas-feiras.
Coordenação: Divisão Técnica de Formação – Seção Técnica da EJA.
Contato: 2475-7334.
Observação: As equipes escolares serão comunicadas por meio de memorando circular sobre as
datas dos encontros.

FORMAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL
Objetivo: Potencializar a formação continuada dos(as) educadores(as) da Educação Infantil de 0
a 5 anos, considerando os saberes e aprendizagens do Quadro de Saberes Necessários (QSN), e
articulá-los às experiências, contextos e práticas deste grupo de profissionais.
Público-Alvo: Professores(as) de Educação Básica atuantes na Educação Infantil, Professores(as)
de Educação Infantil e Professores(as) Coordenadores(as) Pedagógicos(as).
Modalidade: EaD – Webconferência (Microsoft Teams).
Início: Agosto.
Periodicidade: Mensal, às sextas-feiras.
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Coordenação: Divisão Técnica de Formação e Currículo.
Contato: 2475-7317 ou 2475-7300 Ramal 7486.
Observação: As equipes escolares serão comunicadas por meio de memorando circular sobre as
datas dos encontros.

LABORATÓRIO MÓVEL/NETBOOK
Objetivo: Oferecer possibilidades do uso do laboratório móvel e de suas ferramentas digitais para
atender os(as) educandos(as) de maneira presencial e remota.
Público-alvo: Professores(as) do Ensino Fundamental e da Educação Jovens e Adultos - EJA que
estão em trabalho presencial.
Modalidade: Presencial em hora-atividade nas Unidades Escolares.
Início: Agosto.
Periodicidade: Semanal, às sextas-feiras.
Coordenação: Divisão Técnica de Formação – Seção Técnica de Tecnologia.
Contato: 2475-7334.
Observação: As equipes escolares deverão solicitar agendamento para esta formação pelo telefone
2475-7334 com a Renata ou Paula.

RECURSOS EDUCACIONAIS TECNOLÓGICOS
Objetivo: Apresentar recursos educacionais tecnológicos que podem ser utilizados pelos(as) professores(as) para o atendimento de todos os(as) educandos(as) de maneira presencial e remota.
Público-alvo: Professores(as) do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos - EJA.
Modalidade: EaD – Webconferência (Microsoft Teams).
Início: Agosto.
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Periodicidade: Semanal, às sextas-feiras.
Coordenação: Divisão de Formação – Seção Técnica de Tecnologia.
Contato: 2475-7334.
Observação: As equipes escolares deverão solicitar agendamento para esta formação pelo telefone
2475-7334 com a Renata ou Paula.

RECURSOS EDUCACIONAIS – FORMAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA
Objetivo: Apresentar recursos tecnológicos digitais interativos para tornar as formações com a
equipe gestora mais dinâmicas.
Público-alvo: Técnicos do Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas – DOEP.
Modalidade: Presencial e EaD - Webconferência (Microsoft Teams).
Início: Agosto.
Periodicidade: Quinzenal.
Coordenação: Divisão de Formação – Seção Técnica de Tecnologia.
Contato: 2475-7334.

FORMAÇÃO DOS(AS) PROFESSORES(AS)
COORDENADORES(AS) PEDAGÓGICOS(AS) DA REDE PRÓPRIA
Objetivo: Constituir um espaço de diálogo e de reflexão sobre o papel do(a) Professor(a) Coordenador(a) Pedagógico(a) como articulador(a) da organização do trabalho pedagógico na escola
por meio das práticas presentes no cotidiano escolar, bem como mediador(a) nas formações em
horas-atividades.
Público-alvo: Professores (as) Coordenadores(as) Pedagógicos(as).
Modalidade: EaD – Webconferência (Microsoft Teams).
Início: Agosto.
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Periodicidade: Semanal, às quartas-feiras.
Coordenação: Divisão Técnica de Formação.
Contato: 2475-7334.
Observação: As convocações para a formação em espaço virtual corresponde a formação presencial, isso significa que os PCPs têm garantida e apontada pelo DOEP a presença referente: a meia
jornada de trabalho (40 horas) e jornada completa (30h – EJA) podendo, desta forma, ser cumprida
a sua participação em local de livre escolha até que se retornem as formações presenciais. As convocações serão encaminhadas via memorando circular.

FORMAÇÃO DOS(AS) PROFESSORES(AS) DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ÁREAS
Objetivo: Possibilitar espaço de diálogo e reflexão sobre o fazer pedagógico dos Professores de
Educação Básica – Áreas, articulado ao Projeto Pedagógico das escolas e fundamentado na Proposta Curricular da Rede (QSN).
Público-alvo: Professores(as) de Educação Física, Professores(as) de Arte e Música e Professores(as) de Línguas Inglesa e Espanhola.
Modalidade: EaD – Webconferência (Microsoft Teams).
Início: Agosto.
Periodicidade: Mensal, às sextas-feiras.
Coordenação: Divisão Técnica de Formação.
Contato: 2475-7334.
Observação: As convocações serão encaminhadas via memorando circular.
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FORMAÇÃO DOS(AS) COORDENADORES(AS) PEDAGÓGICOS(AS) DAS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS
Objetivo: Constituir um espaço de estudo e reflexão para o trabalho com gestores das Instituições
Parceiras, na perspectiva de integrar o trabalho dessas unidades escolares ao trabalho da Rede
Municipal, baseados nos mesmos princípios e diretrizes.
Público-alvo: Diretores(as) e Coordenadores(as) Pedagógicos(as) das Instituições Parceiras.
Modalidade: EaD – Webconferência (Microsoft Teams).
Início: Agosto.
Periodicidade: Mensal.
Coordenação: Divisão Técnica de Formação.
Contato: 2475-7334.
Observação: As convocações serão encaminhadas via ofício circular.

PROGRAMA LEIA – LEITURA, EMANCIPAÇÃO, INTERAÇÃO E APRENDIZAGEM
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.
Objetivos:
• 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 alfabetizadores (regentes das turmas de 1º e 2º anos).
Modalidade: EaD – Webconferência (Microsoft Teams).
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Início: Agosto.
Periodicidade: Mensal, às sextas-feiras.
Coordenação: Ana Paula Felix Reis e Patricia Cristiane Tonetto Firmo.
Contato: 2475-7317 ou 2475-7300 Ramal 7486.
Observação: As convocações serão encaminhadas via memorando circular.

MEU ALUNO NÃO ESTÁ ALFABETIZADO! E AGORA?
Objetivo: Possibilitar aos educadores discussões e estudos que promovam a reflexão sobre o processo de alfabetização e letramento dos educandos, no final do ciclo, a partir do eixo Comunicação
e Expressão QSN - 2019.
Público-alvo: Professores que atuam com turmas do 3º ao 5º ano.
Modalidade: EaD – Webconferência (Microsoft Teams).
Início: Agosto.
Periodicidade: Mensal, às sextas-feiras.
Coordenação: Divisão Técnica de Formação.
Contato: 2475-7334.
Observação: As convocações serão encaminhadas via memorando circular.

VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR: CRIANÇA E ADOLESCENTE NOS TEMPOS DE PANDEMIA E A IMPORTÂNCIA DA REDE DE PROTEÇÃO INTEGRAL - 2ª etapa
Objetivo: Promover e impulsionar formas de prevenção para o enfrentamento da violência contra a
mulher, crianças e adolescentes em tempos de pandemia. Para tanto, pretende-se subsidiar os(as)
educadores(as) quanto aos aspectos mais prementes acerca da violência intrafamiliar, com enfoque na prática escolar, buscando sensibilizá-los(as) quanto à importância do papel da escola no
enfrentamento e prevenção às violências.
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Público-Alvo: Vice-Diretores(as) da Rede Própria.
Modalidade: EaD por Webconferências (Microsoft Teams) e pela plataforma de Ambiente Virtual de
Aprendizagem http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/ava/
Início: Agosto.
Para a realização do curso:
• Acesse: http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/ava/ ;
• Para quem já possui acesso deve ser usado o mesmo usuário e senha;
• Caso ainda não tenha acesso ao AVA do Portal, utilize a seguinte senha padrão e nome de usuário, conforme modelo abaixo:

Para servidores da Rede Própria:
USUÁRIO: Código funcional
SENHA: 123456
Para funcionários das escolas das Instituições Parceiras:
USUÁRIO: CPF
SENHA: 123456
• Após o primeiro acesso, o usuário deverá alterar a senha;
• Depois de realizar o acesso à plataforma, clique em Educação e Docência no menu Categoria de
Cursos. Localize o curso “Violência intrafamiliar: criança e adolescente nos tempos de pandemia e
a importância da rede de proteção integral” e clique em Acesso.

Periodicidade: Quinzenal, às quintas-feiras.
Coordenação: Divisão Técnica de Políticas para Diversidade e Inclusão Educacional.
Contato: 2475-7304.
Observação: As convocações serão encaminhadas via memorando circular.
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FORMAÇÃO DO PSE
Objetivos:
• Contribuir para a formação integral dos(as) educandos(as) 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 doze ações do Programa Saúde na Escola, tendo como foco essencial o apoio aos
gestores das escolas municipais;

Público-alvo: Vice-Diretores(as) da Rede Própria.
Modalidade: EaD – através de Webconferência (Microsoft Teams).
Início: Outubro.
Periodicidade: Quinzenal, às quintas-feiras.
Coordenação: Programa Saúde na Escola – PSE e Divisão Técnica de Programas e Projetos Complementares à Educação Básica.
Contato: 2475-7348 ou 2475-7300 Ramal 7516.
Observação: As convocações serão encaminhadas via memorando circular.

FORMAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE - INSTITUIÇÕES PARCEIRAS
Objetivos:
• Contribuir para a formação integral dos(as) educandos(as) 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 doze ações do Programa Saúde na Escola, tendo como foco essencial o apoio aos
gestores das escolas municipais;
Público-alvo: Gestores das Instituições Parceiras.
Modalidade: EaD – através de Webconferência (Microsoft Teams).
Início: Agosto.
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Periodicidade: Mensal.
Coordenação: Programa Saúde na Escola – PSE e Divisão Técnica de Programas e Projetos Complementares à Educação Básica.
Contato: 2475-7348 ou 2475-7300 Ramal 7516.
Observação: As convocações serão encaminhadas via ofício circular.

FORMAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS
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
Objetivos:
• Conhecer os primeiros socorros básicos para poder salvar vidas ou mitigar futuras sequelas;
• Preparar os servidores para identificar e agir preventivamente em situações de emergência e urgências médicas, até que o suporte médico especializado, local ou remoto, se torne possível.

Público-alvo: Cozinheiros(as) e Agentes Escolares atuantes em EPGs de Educação Infantil - 0 a 3
anos (Creche).
Modalidade:
• EaD – através da plataforma de Ambiente Virtual de Aprendizagem http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/ava/;
• E presencial, quando for permitido, em data a ser comunicada, observada a evolução da pandemia e publicações legais nesse interstício.
Início: Agosto.
Acesso ao curso:
• Acesse: http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/ava/ ;
• Para quem já possui acesso deve ser usado o mesmo usuário e senha;

15

• Caso ainda não tenha acesso ao AVA do Portal, utilize a seguinte senha padrão e nome de usuário,
conforme modelo abaixo:
USUÁRIO: Código funcional
SENHA: 123456
• Após o primeiro acesso, o usuário deverá alterar a senha;
• Depois de realizar o acesso à plataforma, clique em Educação e Docência no menu Categoria de
Cursos. Localize o curso “Formação em Primeiros Socorros” e clique em Acesso.
Periodicidade: Mensal, às sextas-feiras.
Critérios de Participação: A formação deverá ser realizada em horário de trabalho, remotamente,
para cômputo de frequência.
Formador: Doutor Gustavo Salatino – Médico Cardiologista.
Coordenação: Programa Saúde na Escola – PSE, Escola SUS e Divisão Técnica de Programas e Projetos Complementares à Educação Básica.
Contato: 2475-7348 ou 2475-7300 Ramal 7516.
Observação: As equipes escolares serão comunicadas por meio de memorando circular sobre as
orientações e datas de acesso a plataforma AVA.
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Formações fora do horário de trabalho
(Por inscrição)
Orientações para a realização das inscrições no
sistema de Formação Permanente
O período para a realização das inscrições é das

10h do dia 09/08/2021 às 16h do dia 13/08/2021.*
*Com exceção dos seguintes cursos:
“Projeto Diálogos Sobre a História da África”, que já foram realizadas as inscrições no
período de 28/06 a 02/07/2021, conforme divulgado no memorando circular n° 71/2021 – SESE 02;
“A crise ambiental contemporânea: o lugar de cada um”, as inscrições acontecem no site da
UNIFESP, no link: https://www.unifesp.br/reitoria/proec/cursos-e-eventos durante o
período de 26/07 a 12/08/21, conforme divulgado no memorando circular n° 79/2021 – SESE 02.

Antes de realizar as inscrições, os(as) participantes devem atentar-se às seguintes informações:
• Ter conhecimento prévio dos cursos e das vagas disponíveis, observando sempre se o curso não
ocorre no seu horário de trabalho;
• Após a inscrição em qualquer curso e durante sua realização, o(a) profissional, caso desista do
mesmo, deverá informar através do e-mail cursospfp@guarulhos.sp.gov.br seu pedido de cancelamento
da vaga para que seu nome seja retirado do sistema e da lista de frequência;
Importante: A certificação será expedida para os(as) 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 presencial ou encontro virtual síncrono;
• 100% da carga horária total para os cursos realizados na plataforma de Ambiente Virtual de Aprendizagem
https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/ava/ e https://curriculo.guarulhos.sp.gov.br. É necessário realizar todas as atividades para receber o certificado.
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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
na turma de sua escolha;
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a frente, para realizar sua inscrição

• 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;

Cursos
PROJETO DIÁLOGOS SOBRE A HISTÓRIA DA ÁFRICA

*Inscrições já foram realizadas, no período de de 28/06 a 02/07/2021.
Este curso decorre de uma iniciativa compartilhada entre docentes de diversas universidades o
Projeto Diálogos sobre África.
Objetivo: Disseminar o ensino da história e cultura africana como indica a Lei 10639/03, buscando
subsidiar educadores(as) por meio da abordagem de temas fundamentais na construção de práticas
educativas antirracistas.
Público-Alvo: Quadro do magistério da Rede Própria e Instituições Parceiras.
Carga horária: 60 horas.
Número de Vagas: 80 vagas.
Modalidade: EaD.
Início: 06/07/21.
Datas das Webconferências:
Módulo 1 : 06, 13, 20 e 27/07 e 03/08;
Módulo 2 : 31/08, 14, 21 e 28/09;
Módulo 3 : 05, 19 e 26/10, 09 e 16/11.
Dias da semana e horários: Terças-feiras das 17h às 19h.
Acesso ao curso: Será informado aos participantes por e-mail.
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Conteúdo Programático:
Módulo 1: Tópicos sobre História Africana e Afro-brasileira - Coordenação: Prof. Dr. Nuno de Pinho
Falcão (UNILAB); Experiências da diáspora africana no Rio de Janeiro Imperial – Profª Keith Barbosa; Projetos Educacionais e Experiências Históricas na era dos abolicionismos – Profª Idalina
M. Almeida Freitas; A construção do currículo de História Africana no Brasil – Prof. Allan Alves de
Santana; Colonialismo, Civilização e Racismo: conceitos, temáticas e metodologias para o ensino
da História da África – Prof. Eduardo Estevan dos Santos; A formação da elite congolesa – ensino e
clericalização nas primeiras décadas do séc. XVI Prof. Nuno de Pinho Falcão.
Módulo 2: Justiça e Democracia: experiências e desafios africanos e brasileiros. Coordenação:
Prof. Dr Alex Magalhães (IPPUR – UFRJ); Estado Brasileiro e Pós abolição – Profª Lúcia H. Oliveira
e Silva; Refugiadas Congolesas na cidade de São Paulo (gênero, imigração e estudos africanos) –
Profª Ludmilla M.G. da Silva; Direto das Favelas: um paralelo entre o Brasil e os países africanos de
língua oficial portuguesa – Prof. Alex Magalhães; Imigrações Contemporâneas e cidadania – Prof.
Murilo Meihy.
Módulo 3: Artes e Criatividades entre a África e o Brasil Coordenação: Profa Dra Keith Barbosa
(UFAM); A Música no I Congresso Afro-Brasileiro de 1934 – Profª Andreia A. de Camarae e Prof. Sérgio Andres; Quadrinhos e luta antirracista: Mergulhando em duas Ficções Científicas Brasileiras –
Prof. Gabriel Godinho; Cultura de Rua e suas vias sinuosas – Prof. Tiely Santos; Circo e Comicidade
no Brasil: trajetórias de artistas afrodescendentes – Profª Maria S. do Nascimento.
Coordenação: Divisão Técnica de Diversidade e Inclusão Educacional.
Contato: 2475-7304.

TEATRO - EDUCAÇÃO: INTRODUÇÃO ÀS PRÁTICAS E REFLEXÕES
O curso acontecerá de maneira remota com a possibilidade de alguns encontros presenciais seguindo todos os protocolos sanitários e a depender da situação da pandemia.
Objetivos:
• Propiciar a experienciação de jogos e exercícios de criação teatral, assim como, o estudo e a reflexão sobre o teatro na educação no contexto do atendimento remoto e presencial.
• Contribuir para o desenvolvimento de possíveis ações com os(as) estudantes e educadores(as),
assim como, provocar os(as) cursistas acerca de seu potencial criador, poético e crítico por meio da
aproximação com a linguagem teatral.

20

Público-Alvo: Estudantes da Unifesp, profissionais do Quadro do Magistério Municipal das escolas
da Rede e Instituições Parceiras.
Carga Horária: 30 horas, sendo:
• 20 horas de encontros síncronos;
• 10 horas de atividades complementares.
Periodicidade: Quinzenal.
Dias e horários: Às quartas-feiras, das 20h às 22h.
Número de Vagas: 30.
Modalidade: EaD – Webconferência pelo Microsoft Teams.
Inscrições: https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/cursos/formulario/cadastro.php
Início: 18/08/21.
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 - áudio visual.
Forma de Avaliação: Avaliação processual durante os encontros e realização das atividades complementares.
Coordenação: Divisão Técnica de Formação – DOEP.
Contato: 2475-7334.
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FORMAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS – TURMA 3
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
Objetivos:
• Conhecer os primeiros socorros básicos para poder salvar vidas ou mitigar futuras sequelas;
• Preparar os servidores para identificar e agir preventivamente em situações de emergência e
urgências médicas, até que o suporte médico especializado, local ou remoto, se torne possível.

Público-alvo: Profissionais das Escolas da Rede Própria e Instituições Parceiras.
Carga Horária: 30 horas.
Número de Vagas: 200.
Modalidade:
• EaD – através da plataforma de Ambiente Virtual de Aprendizagem Currículo
https://curriculo.guarulhos.sp.gov.br ;
• E presencial, quando for permitido, em data a ser comunicada, observada a evolução da pandemia e publicações legais nesse interstício.

Inscrições: https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/cursos/formulario/cadastro.php
Início: 23/08/21.
Acesso ao curso:
• Acesse: https://curriculo.guarulhos.sp.gov.br
USUÁRIO: CPF
SENHA: CPF
• Após o primeiro acesso, o usuário deverá alterar a senha;
• Depois de realizar o acesso à plataforma, localize o curso “Primeiros Socorros – TURMA 3 ” e
clique em Acesso.
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Conteúdo Programático:
Módulo 1 – Chamar por ajuda e segurança da cena;
Módulo 2 – Caixa de primeiros socorros e curativo;
Módulo 3 – Acidentes com animais peçonhentos e animais raivosos;
Módulo 4 – Hemorragias e epistaxe;
Módulo 5 – Queimaduras e choque elétrico;
Módulo 6 – Acidentes odontológicos e oftalmológicos;
Módulo 7 – Asfixia, hipoglicemia, desmaio e convulsão;
Módulo 8 – Ataque cardíaco (SCA) e derrame cerebral (AVE);
Módulo 9 – Parada cardiorrespiratória;
Módulo 10 – Afogamento e embriaguez.
Forma de Avaliação: Realização de todas as atividades propostas nos módulos.
Formador: Doutor Gustavo Salatino – Médico Cardiologista.
Coordenação: Programa Saúde na Escola – PSE e Divisão Técnica de Programas e Projetos Complementares à Educação Básica.
Contato: 2475-7348 ou 2475-7300 Ramal 7516.

ORELHINHA DO BEM
Objetivos:
• Desenvolver formação que esclareça a importância da saúde auditiva na qualidade de vida e no
processo educativo;
• Compreender e utilizar na prática pedagógica as etapas do desenvolvimento auditivo verbal subsidiando elementos que eliminem dificuldades de linguagem oral e escrita no processo de aprendizagem;
• Sensibilizar o olhar do(a) educador(a) para identificar educandos(as) com possíveis sinais de
alterações auditivas;
• Conhecer o Programa Saúde na Escola – PSE e identificar a saúde auditiva como uma das doze
ações do Programa.

Público-Alvo: Profissionais do quadro do Magistério Municipal das Escolas da Rede Própria e Instituições Parceiras.
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Carga Horária: 30 horas.
Modalidade: EaD assíncrona.
Inscrições: https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/cursos/formulario/cadastro.php
Número de Vagas: 50.
Início: 23/08/21.
*O curso deverá ser realizado no período de 23/08/2021 a 23/11/2021.
Acesso ao curso:
• Acesse: https://curriculo.guarulhos.sp.gov.br
USUÁRIO: CPF
SENHA: CPF
• Após o primeiro acesso, o usuário deverá alterar a senha;
• Depois de realizar o acesso à plataforma, localize o curso “Orelhinha do Bem ” e clique em Acesso.

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.
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 - Etapas do desenvolvimento auditivo verbal:
Atividade 1 - Conhecendo o desenvolvimento da fala;
Atividade 2 - Refletindo os fonemas;
Atividade 3 – Fatores que podem interferir no desenvolvimento da fala;
Módulo IV - Habilidades auditivas:
Atividade 1 – Conhecendo as habilidades auditivas;
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Atividade 2 – Trabalhando com acuidade auditiva, descodificação, sequência, associação e memória auditiva.
Forma de Avaliação: Participação ativa de todas atividades propostas em EaD e troca de estratégias.
Coordenação: Divisão Técnica de Programas e Projetos Complementares à Educação Básica.
Contato: 2475-7348 ou 2475-7300 Ramal 7516.

PROMOVENDO A ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Objetivo: Promover a formação da equipe escolar da rede municipal de ensino sobre o tema alimentação e nutrição, potencializando a prática de Educação alimentar e nutricional no ambiente escolar.
Público-alvo: Todos os funcionários da Secretaria Municipal de Educação (EPG’s, CEU’s, CIL’s e
Sede) e Instituições Parceiras.
Carga horária: 30 h.
Número de vagas: 50.
Modalidade: EaD assíncrona.
Inscrições: https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/cursos/formulario/cadastro.php
Início: 23/08/21.
Dias da semana e horários:
Módulo 1: 23/08 a 05/09;
Módulo 2: 06 a 19/09;
Módulo 3: 20/09 a 03/10;
Módulo 4: 04 a 17/10.

Acesso ao curso:
• Acesse: https://curriculo.guarulhos.sp.gov.br
		

USUÁRIO: CPF
SENHA: CPF
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• Após o primeiro acesso, o usuário deverá alterar a senha;
• Depois de realizar o acesso à plataforma, localize o curso “Promovendo a alimentação saudável”
e clique em Acesso.

Conteúdo Programático:
Módulo 1: Alimentação e nutrição:
• Uma breve longa história...
• História do processamento dos alimentos;
• Comer para crescer? (tema: alimentos e nutrientes/ grupos alimentares/ necessidades diferentes
nas fases da vida/ recusa alimentar);
• Alimentação para a saúde e para a doença;
• Conhecendo os guias alimentares;
• De passo em passo para dar um pulo! (tema: mudanças alimentares).
Módulo 2: Por que minha alimentação é do jeito que é?:
• Influências alimentares: mídia, cultura, família, sociedade, renda;
• Mudando conceitos e PRE...conceitos alimentares;
• Bloqueios na alimentação.
Módulo 3: Alimentação escolar:
• Como tudo começou: da assistência ao direito
• A razão de existir;
• Como estamos atualmente (Tema: Resolução nova e cardápios);
• A importância da escola na formação de hábitos alimentares;
• O direito é de todos: alunos com necessidades alimentares especiais.
Módulo 4: Todos na educação alimentar e nutricional:
• Importância da abordagem contínua;
• Prato pedagógico;
• Na prática.
Forma de Avaliação: Realizar todas as atividades propostas.
Coordenação: Divisão Técnica de Alimentação Escolar - DASE Seção técnica de Pesquisa e Treinamento.
Contato: 2475-7300 Ramais 7416/7526.
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CONVERSAS SOBRE AVALIAÇÃO
Objetivo: Realizar estudo sobre avaliação como um meio indispensável para o planejamento e
acompanhamento das ações relacionadas ao ensino/aprendizagem. Partindo do contexto filosófico/histórico, perpassando pelos diversos instrumentos avaliativos e a cargo de que a avaliação está
servindo dentro das concepções avaliativas e suas manifestações da prática tanto no ensino em
modo presencial ou modo híbrido.
Público-alvo: Professores(as) Coordenadores(as) Pedagógicos(as), Diretores(as), Vice-diretores(as), Professores(as) de Educação Básica do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental.
Carga horária: 60 h.
Número de vagas: 60.
Modalidade: EaD assíncrona.
Inscrições: https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/cursos/formulario/cadastro.php
Início: 24/08/21.
*O curso deverá ser realizado no período de 24/08/2021 a 30/11/2021.
Acesso ao curso:
• Acesse: https://curriculo.guarulhos.sp.gov.br
USUÁRIO: CPF
SENHA: CPF
• Após o primeiro acesso, o usuário deverá alterar a senha;
• Depois de realizar o acesso à plataforma, localize o curso “Conversas sobre Avaliação” e clique
em Acesso.
Conteúdo Programático:
Módulo 1: História; Filosofia e Avaliação; Contextualização histórica da avaliação no Brasil; Concepções teóricas sobre a avaliação; Instrumentos de avaliação.
Módulo 2: Avaliações internas; O que é o ato de avaliar? Avalia Mais: Sondagem; Avalia Mais: Prova;
Plataforma Avalia Mais.
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Módulo 3: Avaliações externas; Linha do tempo; Avaliações externas? Por quê?; Quais avaliações
externas atendem nosso município?; Alterações das avaliações extremas federais.
Módulo 4: Avaliação no ensino híbrido; Contexto histórico; Desafios da avaliação no ensino híbrido;
Tendências mundiais e educação; Inovações na Rede Municipal de Educação de Guarulhos.
Forma de Avaliação: Será realizada através das atividades obrigatórias.
Coordenação: Núcleo de Avaliação e Análise de Resultados.
Contato: 2475-7349.

ESTRUTURAS AVALIATIVAS E MANIFESTAÇÕES DAS PRÁTICAS
Objetivo: Apresentar os elementos estruturantes das avaliações relacionadas às aprendizagens específicas das unidades temáticas elencadas nos eixos de Comunicação e Expressão e a Educação
Matemática, a fim de compreender suas manifestações nas práticas, tanto no ensino presencial e
híbrido, como nas avaliações externas.
Público-alvo: Professores(as) Coordenadores(as) Pedagógicos(as), Diretores(as), Vice-diretores(as), Professores(as) de Educação Básica do 1º ao 5° ano do Ensino Fundamental.
Número de vagas: 40.
Modalidade: EaD (Webconferências e atividades na plataforma AVA Currículo).
Inscrições: https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/cursos/formulario/cadastro.php
Início: 24/08/21.
Datas das Webconferências: 24/08; 31/08; 14/09; 21/09; 28/09 ; 05/10; 19/10; 26/10; 09/11; 16/11;
23/11 ; 30/11.
Dias da semana e horários: Às terças-feiras das 9h às 10h30.
Acesso ao curso:
• Acesse: https://curriculo.guarulhos.sp.gov.br
USUÁRIO: CPF
SENHA: CPF
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• Após o primeiro acesso, o usuário deverá alterar a senha;
• Depois de realizar o acesso à plataforma, localize o curso “Estruturas avaliativas e manifestações das práticas” e clique em Acesso.
Conteúdo Programático:
Módulo 1 - Leitura:
Avaliações externas e o enfoque na leitura;
Aprendizagens e suas correspondências com o QSN;
Desenvolvimento dos distratores;
Uso da tecnologia na leitura.
Módulo 2 - Resolução de problemas:
Avaliações e o enfoque na resolução de problemas;
Aprendizagens e suas correspondências com o QSN;
Desenvolvimento dos distratores;
Uso da tecnologia na resolução de problemas.
Módulo 3 - As peculiaridades da Avaliação:
Objetivos da avaliação;
Instrumentos X Registros;
Autoavaliação: foco no educando;
Devolutivas das avaliações.
Forma de Avaliação: Acompanhamento da realização das atividades.
Coordenação: Núcleo de Avaliação e Análise de Resultados.
Contato: 2475-7349.

INTRODUÇÃO AO USO DE FERRAMENTAS DIGITAIS PARA A PRODUÇÃO DE
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS
Objetivo: Oferecer subsídios introdutórios para que o professor compreenda o potencial pedagógico de recursos das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e fomentar o uso de ferramentas digitais no processo de planejamento e elaboração de atividades pedagógicas.
Público-alvo: Agentes de Desenvolvimento Infantil – ADI, Professores de Educação Infantil – PEI,
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Professores(as) de Educação Básica, PEB - Áreas, Professores(as) de Educação Especial – PEE,
Educadores das Instituições Parceiras, Professores(as) Coordenadores(as) Pedagógicos(as), Vice-diretores(as), Diretores(as) e Gestores das Instituições Parceiras.
Carga horária: 30 horas.
Número de vagas: 40.
Modalidade: EaD – Webconferências no Microsoft Teams.
Inscrições: https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/cursos/formulario/cadastro.php
Início: 01/09/21.
Datas dos encontros virtuais: 01/09; 8/09; 15/09; 22/09; 29/09; 06/10; 13/10; 20/10; 27/10; 03/11;
10/11; 17/11; 24/11; 01/12 e 15/12.
Dias da semana e horários: Quartas-feiras, das 19h às 21h
Acesso ao curso: Plataforma Microsoft Teams https://bit.ly/2WbGNSP
Critérios de participação: O curso é voltado aos professores que sentem maior dificuldade para o
uso dos recursos tecnológicos digitais. É necessário o uso de computador ou notebook para a participação efetiva nas aulas. Realizar o curso fora do horário de trabalho.
Conteúdo Programático:
- Uso do TEAMS e Pacote Office 365;
- Microsoft (e-mail, arquivos em nuvem; formulários; etc);
- Criação de Apresentação em diferentes formatos (powerpoint, pdf, Sway);
- Edição de imagens e vídeos;
- Conversor de mp3 e mp4;
- Criação de documentos compartilhados;
- Construção de jogos simples;
- Leituras de documentos oficiais da proposta curricular (QSN);
- Utilização do Portal Saberes em Casa; Entre outros.
Forma de Avaliação: Participação, presença de 75% nos encontros síncronos, realização da atividade assíncrona e atividade final.
Coordenação: Divisão de Formação - Seção de Tecnologias.
Contato: 2475-7334.
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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: Todos os funcionários da Secretaria Municipal de Educação (EPG’s, CEU’s, CIL’s e
Sede) e Instituições Parceiras.
Carga horária: 30 horas.
Número de vagas: 80.
Modalidade: EaD assíncrona.
Inscrições: https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/cursos/formulario/cadastro.php
Início: 23/08/21.
Duração do curso: 40 dias.
Acesso ao curso:
• Acesse: http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/ava/ ;
• Para quem já possui acesso deve ser usado o mesmo usuário e senha;
• Caso ainda não tenha acesso ao AVA do Portal, utilize a seguinte senha padrão e nome de usuário, conforme modelo abaixo:
Para servidores da Rede Própria:
USUÁRIO: Código funcional
SENHA: 123456
Para funcionários das escolas das Instituições Parceiras:
USUÁRIO: CPF
SENHA: 123456
• Após o primeiro acesso, o usuário deverá alterar a senha;

31

• Depois de realizar o acesso à plataforma, clique em Educação e Docência no menu Categoria de
Cursos. Localize o curso “Formação inicial em tecnologia da Informação” e clique em Acesso.

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.
Forma de Avaliação: Postagem de atividades referentes aos capítulos; Avaliação de retenção de curso.
Divisão responsável: Divisão Técnica de Capacitações Tecnológicas Educacionais – DPIE.
Contato: 2475-7393.

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: Todos os funcionários da Secretaria Municipal de Educação (EPG’s, CEU’s, CIL’s e
Sede) e Instituições Parceiras.
Carga horária: 30 horas.
Número de vagas: 80.
Modalidade: EaD assíncrona.
Inscrições: https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/cursos/formulario/cadastro.php
Início: 23/08/21.
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Duração do curso: 40 dias.
Acesso ao curso:
• Acesse: http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/ava/ ;
• Para quem já possui acesso deve ser usado o mesmo usuário e senha;
• Caso ainda não tenha acesso ao AVA do Portal, utilize a seguinte senha padrão e nome de usuário,
conforme modelo abaixo:

Para servidores da Rede Própria:
USUÁRIO: Código funcional
SENHA: 123456
Para funcionários das escolas das Instituições Parceiras:
USUÁRIO: CPF
SENHA: 123456
• Após o primeiro acesso, o usuário deverá alterar a senha;
• Depois de realizar o acesso à plataforma, clique em Educação e Docência no menu Categoria
de Cursos. Localize o curso “Conceitos e aplicações básicas de planilha eletrônica excel 2016” e
clique em Acesso.
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.
Forma de Avaliação: Postagem de atividade referente aos capítulos e Avaliação de Retenção
do Curso.
Divisão responsável: Divisão Técnica de Capacitações Tecnológicas Educacionais – DPIE.
Contato: 2475-7393.
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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: Todos os funcionários da Secretaria Municipal de Educação (EPG’s, CEU’s, CIL’s e
Sede) e Instituições Parceiras.
Carga horária: 30 horas.
Número de vagas: 80.
Modalidade: EaD assíncrona.
Inscrições: https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/cursos/formulario/cadastro.php
Início: 23/08/21.
Duração do curso: 40 dias.
Acesso ao curso:
• Acesse: http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/ava/ ;
• Para quem já possui acesso deve ser usado o mesmo usuário e senha;
• Caso ainda não tenha acesso ao AVA do Portal, utilize a seguinte senha padrão e nome de usuário,
conforme modelo abaixo:

Para servidores da Rede Própria:
USUÁRIO: Código funcional
SENHA: 123456
Para funcionários das escolas das Instituições Parceiras:
USUÁRIO: CPF
SENHA: 123456
• Após o primeiro acesso, o usuário deverá alterar a senha;
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• Depois de realizar o acesso à plataforma, clique em Educação e Docência no menu Categoria de
Cursos. Localize o curso “Conceitos e aplicações básicas – word 2016” e clique em Acesso.

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.
Forma de Avaliação: Postagem de atividade referentes aos capítulos; Avaliação de retenção do curso.
Divisão responsável: Divisão Técnica de Capacitações Tecnológicas Educacionais – DPIE.
Contato: 2475-7393.

CONCEITOS E APLICAÇÕES BÁSICAS – POWERPOINT 2016
Objetivo: Proporcionar conhecimentos e meios de utilização dos recursos básicos do Microsoft
Office PowerPoint, por meio da utilização de sistema operacional proprietário e de plataforma de
apoio à aprendizagem EAD.
Público-alvo: Todos os funcionários da Secretaria Municipal de Educação (EPG’s, CEU’s, CIL’s e
Sede) e Instituições Parceiras.
Carga horária: 30 horas.
Número de vagas: 80.
Modalidade: EaD.
Inscrições: https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/cursos/formulario/cadastro.php
Início: 23/08/21.
Duração do curso: 40 dias.
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Acesso ao curso:
• Acesse: http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/ava/ ;
• Para quem já possui acesso deve ser usado o mesmo usuário e senha;
• Caso ainda não tenha acesso ao AVA do Portal, utilize a seguinte senha padrão e nome de usuário, conforme modelo abaixo:

Para servidores da Rede Própria:
USUÁRIO: Código funcional
SENHA: 123456
Para funcionários das escolas das Instituições Parceiras:
USUÁRIO: CPF
SENHA: 123456

• Após o primeiro acesso, o usuário deverá alterar a senha;
• Depois de realizar o acesso à plataforma, clique em Educação e Docência no menu Categoria de
Cursos. Localize o curso “Conceitos e aplicações básicas –POWERPOINT 2016” e clique em Acesso.

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.
Forma de Avaliação: Postagem de atividades referentes aos capítulos; Avaliação de Retenção do Curso.
Divisão responsável: Divisão Técnica de Capacitações Tecnológicas Educacionais – DPIE.
Contato: 2475-7393.
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OFICINA LIVRE: PRODUZINDO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS COM FERRAMENTAS DIGITAIS
Objetivo: Potencializar o uso dos roteiros e da revista do Programa Saberes em Casa, pelos educadores, através do uso das ferramentas digitais para construção de atividades complementares.
Público-alvo: Agentes de Desenvolvimento Infantil – ADI, Professores de Educação Infantil – PEI,
Professores(as) de Educação Básica, PEB - Áreas, Professores(as) de Educação Especial – PEE, e
equipe gestora.
Carga horária: 02 horas (não haverá certificação)
Número de Vagas: 100 primeiros acessos.
Dias e horários: Às terças-feiras, das 19h às 21h.
Periodicidade: Quinzenal.
Modalidade: EaD – Webconferência pelo Microsoft Teams.
Inscrições: Não é necessário realizar inscrição.
Início: 10/08/2021
Conteúdo Programático: Softwares gratuitos para a criação de jogos e atividades virtuais.
Coordenação: Divisão Técnica de Formação – Seção de Tecnologia.
Contato: 2475-7334 ramal 7521.
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Formações fora do horário de trabalho
Parcerias com a Secretaria de Educação
A CRISE AMBIENTAL CONTEMPORÂNEA: O LUGAR DE CADA UM*
* Este curso é uma parceria entre a Secretaria de Educação de Guarulhos e a Universidade
Federal de São Paulo (UNIFESP).

Objetivos:
• Pensar a crise ambiental contemporânea a partir de abordagem histórica;
• Dialogar com os professores da rede pública de ensino do município de Guarulhos sobre a importância da educação ambiental de forma a pensar sobre o lugar das escolas na superação da crise
ambiental contemporânea a partir de ações locais;
• Problematizar a relação da cidade de Guarulhos com o meio-ambiente no contexto da Região
Metropolitana de São Paulo;
• Contribuir para reforçar os fortes vínculos existentes entre a EFLCH/UNIFESP e a rede de ensino
municipal de Guarulhos.
Público-alvo: Coordenadores(as) de Programas Educacionais, Professores(as) Coordenadores(as)
Pedagógicos(as), Diretores(as), Vice-diretores(as), Professores(as) de Educação Básica - PEB, Pedagogo(as), Professores(as) de Educação Especial - PEE, Professores(as) de Educação Infantil PEI, Professores(as) de Educação Básica - Artes, Professores(as) de Educação Básica - Educação
Física, Professores(as) de Educação Básica - Língua Inglesa.
Carga horária: 30 h.
Número de vagas: 60 vagas.
Modalidade: EaD.
Incrições: https://www.unifesp.br/reitoria/proec/cursos-e-eventos durante o período de 26/07 a
12/08/21, conforme divulgado no Memorando Circular n° 79/2021.
Acesso ao curso: O link de acesso será encaminhado ao e-mail daqueles que forem contemplados
com a vaga.
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Datas dos encontros virtuais: 19/08; 01/09; 16/09; 30/09; 07/10 e 21/10.
Horário: 19h30 às 21h30.
Periodicidade da formação: Quinzenal.
Critérios de participação:
• Ser professor da Rede Municipal de Educação;
• Realizar o curso fora de horário de trabalho;
• Realizar as leituras solicitadas, bem como o preenchimento da ficha de leitura.

Conteúdo Programático:
- A crise ambiental em perspectiva histórica: a dimensão global e local;
- A importância da Educação Ambiental;
- Olhar para o nosso território: as águas;
- Olhar para o nosso território: os resíduos;
- Olhar para o nosso território: áreas verdes;
- Olhar para o nosso território: o lugar da escola.

Forma de Avaliação: Para os encontros em sala de aula virtual, a participação dos cursistas será
avaliada pelo próprio docente que ministra o curso. Haverão também atividades complementares e
leituras obrigatórias para compor a carga horária do curso, essas serão acompanhadas pela equipe
responsável pelo curso. Para isso será criado um drive onde serão disponibilizados os textos e as
fichas de leitura que deverão ser preenchidas e disponibilizadas periodicamente a cada aula.
Coordenação: Divisão Técnica de Educação Ambiental.
Contato: 2475-7363.
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ÁGUA: CUIDAR PARA NÃO FALTAR*
*O curso conta com a parceria entre Secretaria de Educação de Guarulhos e a empresa
INOVAT farmacêutica.

Objetivos: Sensibilizar os participantes para a condição limite em que o Planeta se encontra com
relação aos recursos hídricos; Sensibilizar os participantes para a importância de adotar práticas
sustentáveis para o uso dos recursos hídricos; Instrumentalizar os participantes para trabalhar a
temática de maneira transversal com os(as) educandos(as) e promover a afirmação dos conhecimentos e práticas construídos.
Público-alvo: Vice-diretores(as), Professores(as) de Educação Infantil - PEI, Professores(as) de Educação Básica – PEB, Diretores(as), Professores(as) Coordenadores(as) Pedagógicos(as), Coordenadores(as) de Centro Educacional.
Número de vagas: 40 vagas, sendo duas por escola/CEU.
Modalidade: EaD.
Inscrições: Por meio do formulário Google forms, no link: https://forms.gle/7RU6WFDfzDnX72WU9
durante o período de 06/08 a 11/08/21.
Acesso ao curso: O link será disponibilizado via e-mail aos participantes.
Datas dos encontros virtuais: 16/08; 30/08; 13/09; 27/09 e 05/11.
Dias da semana e horários: Segundas-feiras das 19h às 21h.
Critérios de participação: Ser servidor da rede municipal de educação atuante em escolas e CEU’s
contemplados pelo Pró Onda (Programa de Orientações Para o Não Desperdício de Água), abaixo
listadas.
1234567-

CEU Bonsucesso;
CEU Continental;
CEU Itapegica;
EPG Antônio Aparecido Magalhães,Vereador;
EPG Antônio Gonçalves Dias;
EPG Antônio Houaiss;
EPG Cândido Portinari;
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8- EPG César Lattes;
9- EPG Djanira da Mota Silva;
10- EPG Eugênio Celeste Filho;
11- EPG Francisco Antunes;
12- EPG Gianfrancesco Guarnieri;
13- EPG José Jorge;
14- EPG Maria Firmina dos Reis;
15- EPG Maria Isabel de Assis;
16- EPG Milton Almeida dos Santos;
17- EPG Nicolina Bispo;
18- EPG Nise da Silveira;
19- EPG Otoya Sato;
20- EPG Rubem Alves.
Conteúdo Programático:
- A realidade da situação hídrica planetária, local e escolar;
- Os vínculos estabelecidos com os recursos hídricos;
- Agenda 2030 - os ODS e sua influência na vida de cada cidadão;
- A criticidade e o senso de corresponsabilidade em relação ao uso sustentável da água para uma
visão sistêmica;
- O trabalho didático-pedagógico realizado pelos educadores com projetos;
- O fortalecimento do papel da escola enquanto multiplicador de boas práticas;
- Experiências desenvolvidas com base nos conteúdos trabalhados durante a capacitação.
Forma de Avaliação: Realização de leituras solicitadas, realização de atividades pedagógica orientadas e elaboração de portfólio.
Coordenação: Divisão Técnica de Educação Ambiental.
Contato: 2475-7363.
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