Escola de Formação ofertará cursos para
profissionais da educação no período de
férias escolares
20 de Dezembro de 2018 , 15:14
Inscrições devem ser feitas até o dia 01 de janeiro de 2019
A Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores vai ofertar, no período das férias
escolares, cursos na modalidade Educação a Distância. As inscrições devem ser feitas de hoje (20/12)
a 01 de janeiro de 2019.
Podem participar dos cursos Professores da Educação Básica, Inspetores Escolares, Analistas
Educacionais, Especialistas em Educação Básica, gestores escolares e demais interessados nos temas
abordados.

Para se inscrever nos cursos é necessário que o interessado utilize o e-mail institucional/nominal de
servidor da educação (não pode ser o da escola). Caso não possua o e-mail ou tenha esquecido a
senha, o interessado deverá procurar a Superintendência Regional de Ensino de sua jurisdição. .
Confira abaixo os cursos ofertados:
Curso – Educação e Patrimônio Cultural
A formação tem por objetivo propor reflexões sobre as potencialidades educativas dos temas
relacionados ao Patrimônio Cultural.
• Público-alvo: Todos Educadores da Educação Básica.
• Duração prevista da 1º oferta do curso: 07/01/19 a 22/02/2019
• Link para inscrição: https://goo.gl/forms/gyrQJE3998iYaZvp1
Curso – Conselho de Classe
Visa propor reflexões acerca do papel desta instância colegiada, presente na estrutura organizacional
da escola. O curso promoverá momentos reflexivos que traçarão estratégias para o planejamento e
realização dos Conselhos de Classe, assim como as possibilidades de potencializá-lo como
instrumento de avaliação coletiva do trabalho escolar.
• Público-alvo: Especialistas em Educação Básica, Analistas Educacionais e Inspetores Escolares.
• Duração prevista da 1º oferta do curso: 09/01/19 a 26/02/19
• Link para inscrição: https://goo.gl/forms/1pC5iqQN1ohi8vc82
Curso – Estatística na prática
O curso apresenta uma proposta prática para se trabalhar, discutir e refletir as potencialidades do
conteúdo de Estatística, por meio da pesquisa de opinião.

• Público-alvo: Professores de matemática do Ensino Fundamental e Médio.
• Duração prevista da 1º oferta do curso: 08/01/19 a 25/02/19
• Link para inscrição: https://goo.gl/forms/lr0KOPt3DmMLhM0o1
Curso – Práticas de Leitura Literária em sala de aula
A formação visa contribuir com a prática docente no processo de trabalhar e despertar no estudante
o interesse pela leitura literária e fazer com que todos reflitam sobre a importância da leitura literária
em sala de aula.
• Público-alvo: Professores de língua portuguesa do Ensino Fundamental e Médio.
• Duração prevista da 1º oferta do curso: 11/01/19 a 27/02/19
• Link para inscrição: https://goo.gl/forms/mzyvOmqXGqe3B6Jz2
Os educadores que tiverem suas inscrições confirmadas receberão por e-mail as informações de
acesso ao curso. Outras informações pelo e-mail :
escoladeformacao.aprendizagens@educacao.mg.gov.br
Enviar para impressão

