
  
 

 

RELATÓRIO AÇÃO/OBJETIVO/CONTEÚDO/FORMADORES 

 

Ação de Formação Objetivo Conteúdo 

 
A LEITURA 

LITERÁRIA NOS 

ANOS FINAIS: 

DESAFIOS E 

POSSIBILIDADES 

 

Proporcionar ao 

professor de Língua 

Portuguesa atuante 

nos Anos Finais do 

Ensino Fundamental 

reflexão aprofundada 

acerca do sentido e 

das práticas de leitura 

literária no contexto 

do seu componente 

curricular e da sua 

atuação profissional, 

bem como contribuir 

para o conhecimento 

e a construção de 

práticas alternativas 

que favoreçam a 

efetiva formação do 

leitor. 

 

 A situação da leitura na escola e nas aulas de Língua 
Portuguesa dos AF; 

 A formação do(a) professor(a) leitor(a); 

 A contribuição da leitura literária na formação do sujeito; 

 Leitura, literatura e interdisciplinaridade; 

 A construção da autonomia do leitor. 

 
APRENDER SEM 

PARAR - EIXOS 

TRANSVERSAIS 

 

Reconhecer a 

importância da 

articulação dos Eixos 

Transversais do 

Currículo em 

Movimento ao 

trabalho pedagógico 

nos componentes 

curriculares da 

escola com base em 

uma abordagem 

interseccional, 

interdisciplinar e 

multidisciplinar. 

 

 

 

 

 Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos; 

 Desenvolvimento Humano, Aprendizagem, Transtornos 
Funcionais Específicos; 

 Educação em e para a Sustentabilidade; 

 Metodologias Ativas; 

 Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento; 

 Relação entre história de vida e profissão; 

 Relações Étnico-Raciais; Gênero e Sexualidades; 

 Sequências Didáticas. 

 
APRENDER SEM 

PARAR 

ALFABETIZAÇÃO – 

ANOS INICIAIS BIA 

 

Analisar e 

compreender as 

principais proposições 

para o ensino da 

leitura e da escrita no 

Bloco Inicial de 

Alfabetização. 

 

 A aprendizagem inicial da Leitura e da Escrita;  

 Alfabetização, Letramentos e Ludicidade;  

 Práticas de Ensino da Língua Portuguesa. 

 
APRENDER SEM 

PARAR LÍNGUA 

PORTUGUESA – 2º 

BLOCO - 4º E 5º 

ANOS 

Analisar e 

ressignificar as 

principais proposições 

para o ensino da 

Língua Portuguesa na 

perspectiva dos 

letramentos, por meio 

 

 

 Práticas de ensino de Leitura/Compreensão textuais, oralidade 

e Múltiplas Linguagens; Prática de ensino de Produção Textual; 

 Prática de ensino de Análise Linguística/Ortografia e gramática; 



  
das práticas de 

leitura/compreensão, 

oralidade, produção 

textual e análise 

linguística no 2º bloco 

(4º e 5º anos) – Anos 

Iniciais. 

 
FUNDAMENTOS 

DAS DIRETRIZES 

PEDAGÓGICAS 

DOS CILS 

 

Apoiar o processo de 

implementação das 

Diretrizes 

Pedagógicas nos 

Centros 

Interescolares de 

Línguas 

 

 CIL - História e evolução como política pública de ensino de LE; 

 Marcos legais e regimentais orientadores do trabalho pedagógico 

das UEs da SEEDF; Avaliação formativa e protagonismo 

estudantil; 

 Ciclos de Aprendizagem - fundamentos e potencialidades no 

processo de ensino/aprendizagem de línguas; 

 Instrumentos de acompanhamento das aprendizagens - análise e 

construção coletiva de ferramentas de apoio ao processo 

educativo. 

 
MATEMÁTICA - 
ANOS INICIAIS 

 

Proporcionar 

reflexões teórico-

práticas sobre 

currículo, avaliação e 

práticas pedagógicas 

a partir do 

aprofundamento e 

ressignificação de 

conceitos 

matemáticos 

vivenciados nos anos 

iniciais a partir de 

situações problema, 

na perspectiva da 

PHC. 

 

 

 O ensino e as aprendizagens da Matemática nos Anos Iniciais- 

Desafios e Possibilidades 

 Números, suas operações e o Pensamento Algébrico e a 

avaliação no processo de Aprendizagem Matemática 

 Grandezas e Medidas e a Geometria, na vida e na escola e a 

avaliação no processo de Aprendizagem Matemática  

 Probabilidade e Estatística e a avaliação no processo de 

Aprendizagem Matemática 

 
O CORPO E AS 

COMPETÊNCIAS 

SOCIOEMOCIONAIS 

 

Ampliar os 

conhecimentos sobre 

a relação entre as 

competências 

socioemocionais e os 

movimentos corporais 

realizados na escola, 

contribuindo para as 

aprendizagens. 

 

 

 A corporeidade e o eu, o nós e o todo 

 Atividades lúdicas corporais intermediadas por meios 
tecnológicos 

 Competências emocionais pessoais, sociais e profissionais 

 Corpo e conceitos: corporeidade, inteligência cinestésico 
corporal, interculturalidade, postura, somática 

 Metodologias de corporeidade na escola 

 

 

 
ORGANIZAÇÃO 

DO TRABALHO 

PEDAGÓGICO E 

LETRAMENTO NA 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
Proporcionar a 

compreensão da 

organização do 

trabalho pedagógico 

na educação infantil, 

tendo em vista as 

práticas de 

letramento em língua 

portuguesa. 

 
 

 Linguagem, língua e língua materna. 

 

 Aprendizagem do Sistema de Escrita alfabético. 

 

 Práticas de letramento na educação infantil. 

 

 Gêneros textuais orais e escritos. 

 

 Leitura e literatura infantil. 



  
 
A ARTE DE 
CONTAR 
HISTÓRIAS 

 

 
Desenvolver práticas 

de mediação de 

leitura por meio da 

narração de histórias 

a fim de formar 

leitores proficientes 

 

 

 Formação do leitor - literatura infantil e infanto-juvenil – 

possibilidades pedagógicas;  

 Gêneros textuais;  

 Textos literários,verbais e não verbais;  

 e mediação de leitura: oralidade, fruição, adaptação 

pedagógica; 

 Processo de representação: a importância da ficção, da catarse 

e do contexto na l literários;   

 O contador de histórias ao longo da história e da historiografia;  

 Memórias – partilha de experiências significativas pela via 

narrativa;  

 contador de histórias e a utilização dos elementos da narrativa;  

 Ferramentas lúdicas do contador de histórias – recursos para 

contar histórias. 

 
A ARTE DOS 

BONECOS - 

RECURSOS PARA 

MUITAS 

HISTÓRIAS 

 
Desenvolver 

narrativas de histórias 

nas escolas, por meio 

de bonecos 

manipuláveis, para a 

promoção de 

experiências nos 

campos da oralidade, 

criatividade, 

expressividade. 

 

 

 A criatividade: Confecção de fantoches, mamulengos, 

marionetes e outros modelos.  

 A dramaturgia e a estrutura narrativa.  

 A história do teatro de b teatralidade.  

 O teatro de bonecos na cultura brasileira, tipos de bonecos e 

linguagens . Técnicas vocais para o teatro de bonecos. 

 
A IMPORTÂNCIA 

DOS BRINCOS E 

ACALANTOS PARA 

OS PEQUENINOS 

 
Sensibilizar sobre a 

relevância do brincar 

como experiência de 

cultura desde a mais 

tenra idade, 

ampliando o 

repertório de 

brincadeiras e 

canções dos 

professores das 

creches e da Ed. 

Infantil 

 

 

 Dobradura de forma simples 

 Escuta e reconto de histórias, em atividades artísticas 

 Gestos, sons e movimentos corporais em brincadeiras, 

contação de histórias e dramatizações Histórias, brincadeiras, 

jogos e canções da tradição de nossa comunidade e de outros 

grupos Os números (até 05) 

 Parlendas, adivinhas, canções, poemas e trava-línguas. 

 
ABRINDO TRILHAS 

COM AS ESCOLAS 

DO CAMPO 

 

Formar profissionais 

capazes de atuar na 

implementação da 

Meta 8 do Plano 

Distrital de Educação 

(PDE) a respeito das 

diretrizes e políticas 

da Educação do 

Campo. Tendo como 

objetivo geral a 

capacitação 

pedagógica dos 

 

 

 A Escola do Campo: concepção e currículo. 

 Os Movimentos sociais e a Educação do Campo; O camponês no 

Brasil; 

 Agroecologia como resgate do Manejo tradicional agrícola, 

 Agrofloresta como espaço de produção agrícola, como 

ferramenta reparadora de ambientes degradados e resposta aos 

câmbios climáticos; Legislação da Educação do Campo. 



  
educadores que 

atuam nas Escolas 

do Campo para 

questões relativas às 

especificidades desta 

modalidade de 

educação, tendo em 

vista a cultura própria 

das pessoas do 

campo, seus 

engajamentos 

comunitários e com a 

natureza. 

 
ADAPTAÇÃO DE 

MATERIAIS 

DIDÁTICOS - A 

CRIATIVIDADE NO 

ENSINO ESPECIAL 

 
Promover o exercício 

do imaginar, criar e 

brincar a partir da 

produção de materiais 

didáticos acessíveis 

com recursos 

alternativos e 

ferramentas digitais 

para estimular a 

percepção do aluno 

como sujeito ativo no 

processo de 

aprendizagem. 

 
 

 Raciocínio lógico Cálculos mentais 

 Percepção de formas, cores e sons 

 

 Consciência fonológica (em português e Língua de Sinais) 

 

 Produção de materiais didáticos com recursos alternativos e 
ferramentas digitais. 

 
ADAPTAÇÕES/ADE

QUAÇÕES 

CURRICULARES: 

PLANEJAMENTO E 

REGISTROS 

 
Compreender os 

documentos legais 

que orientam a 

educação inclusiva, 

especialmente o 

formulário de 

adequação curricular, 

considerando as 

singularidades dos 

estudantes público-

alvo da Educação 

Especial. 

 

 Adaptações/Adequações curriculares: Níveis de 

adaptações/adequações; Organização do trabalho Pedagógico ; 

Registros: Adequações Curr 

 Desenho Universal para a Aprendizagem 

 Alteridade 

 Avaliação Formativa: instrumentos, recursos e serviços. 

 Peculiaridades dos estudantes público-alvo da Educação 

Especial: Princípios norteadores da prática pedagógica com o 

estudante público-al Especial 

 Fundamentos legais da educação especial na perspectiva 

inclusiva. 

 
AEE PARA 

ESTUDANTES COM 

ALTAS 

HABILIDADES/SUP

ERDOTAÇÃO(AH/S

D) 

 

 
Subsidiar estudos 

para o atendimento de 

estudantes com altas 

habilidades/superdota

ção em sala de aula 

regular e/ou sala de 

recursos específica. 

 O atendimento educacional ao estudante com altas 

habilidades/superdotação (AH/SD) no Distrito Federal. 

 Conceitos de inteligência e criatividade. 3.Conceitos e mitos 

acerca das AH/SD. 

 Características e identificação do estudante com AH/SD. 

 Propostas curriculares para intervenções pedagógicas nas salas 

de aulas regulares e de recursos. 

 O modelo adotado pelo Distrito Federal para o atendimento de 

estudantes com altas habilidades/superdotação (Modelo de 

Enriquecimento Escol Renzulli) e o currículo em movimento da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 



  
 
APRENDER SEM 

PARAR - 

ALFABETIZAÇÃO 

(ANOS INICIAIS) 

Proporcionar espaços 

de estudo, análise e 

compartilhamento de 

práticas pedagógicas 

visando ressignificar, 

na perspectiva do 

letramento, o 

processo de 

aprendizagem da 

leitura e da escrita no 

Bloco Inicial de 

Alfabetização. 

 

 Aprendizagens, Currículo, Avaliação e Inovação; 

 

 A aprendizagem inicial da Leitura e da Escrita; 

 

 Alfabetização, Letramentos e Ludicidade; 

 

 Os Gêneros Textuais no processo de Alfabetização; 

 

 A Literatura Infantil na Alfabetização; 

 

 Práticas de Ensino da Língua Portuguesa. 

 
APRENDER SEM 

PARAR - CIÊNCIAS 

DA NATUREZA 

(ANOS FINAIS) 

Promover uma 

reflexão teórico-

prática sobre a 

relação da ciência, 

tecnologia, 

sociedade e 

inovação abordando 

diversas estratégias 

pedagógicas para o 

ensino de Ciências 

da Natureza nos 

anos finais do 

Ensino 

Fundamental. 

 

 

 Aprendizagens, Currículo, Avaliação e Inovação 

 Aprendizagens em Ciências, experimentação e Práticas 

Científicas Aprendizagens por meio de textos e contextos de 

Ciências Naturais no cotidiano Aprendizagens a partir da 

concepção de Ciência e sua relação com a Tecnologia 

 Aprendizagens e concepção de divulgação científica na 

construção de mostra de ciência 

 
APRENDER SEM 

PARAR - CIÊNCIAS 

DA NATUREZA 

(ENSINO MÉDIO) 

Promover uma 

reflexão teórico-

prática sobre a 

relação da ciência, 

tecnologia, 

sociedade e 

inovação abordando 

diversas estratégias 

pedagógicas para o 

ensino de Ciências 

da Natureza no 

Ensino Médio 

 
 

 

 Aprendizagens, Currículo, Avaliação e Inovação 

 Aprendizagens, interdisciplinaridade e experimentação em 
Ciências da Natureza 

 Aprendizagens e apropriação de conceitos científicos com a 

utilização da abordagem CTS (Ciência - Tecnologia - 

Sociedade) Aprendizagens e construção de conhecimentos 

científicos por meio das TDICs (Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação) Aprendizagem e letramento 

científico para a elaboração de mostra de Ciência (Divulgação 

Científica) 

 
APRENDER SEM 

PARAR - CIÊNCIAS 

HUMANAS (ANOS 

FINAIS) 

 

 
Proporcionar, dentro 

da área de Ciências 

Humanas e Sociais 

Aplicadas, 

conhecimento e 

desenvolvimento de 

estratégias 

pedagógicas 

teórico/práticas por 

meio da apropriação 

do Currículo de 

Educação Básica das 

Escolas Públicas do 

 

 Aprendizagens, Currículo, Avaliação e Inovação 

 Transformações do mundo contemporâneo e uso de tecnologia , 

ludicidade e gamificação para as aprendizagens Aprendizagens, 

memória, identidade, diversidade e representatividade 

 Aprendizagens, e investigação científica na produção do espaço 

civilizatório Aprendizagens, Direitos Humanos, Relações 

Contemporâneas e Cultura de Paz 



  
Distrito Federal e de 

suas Diretrizes de 

Avaliação, além de 

práticas pedagógicas 

inovadoras e 

exitosas, no intuito de 

provocar efetiva 

aprendizagem e 

fomentar o 

protagonismo 

estudantil. 

 
APRENDER SEM 

PARAR - CIÊNCIAS 

HUMANAS 

(ENSINO MÉDIO) 

 
Proporcionar, dentro 

da área de Ciências 

Humanas e Sociais 

Aplicadas, 

conhecimento e 

desenvolvimento de 

estratégias 

pedagógicas 

teórico/práticas por 

meio da apropriação 

do Currículo de 

Educação Básica das 

Escolas Públicas do 

Distrito Federal e de 

suas Diretrizes de 

Avaliação, além de 

práticas pedagógicas 

inovadoras e 

exitosas, no intuito de 

provocar efetiva 

aprendizagem e 

fomentar o 

protagonismo 

estudantil. 

 

 Aprendizagens, Currículo, Avaliação e Inovação 

 Transformações do mundo contemporâneo e uso de tecnologia, 

ludicidade e gamificação para as aprendizagens Aprendizagens, 

memória, identidade, diversidade e representatividade 

 Aprendizagens, e investigação científica na produção do espaço 

civilizatório Aprendizagens, Direitos Humanos, Relações 

Contemporâneas e Cultura de Paz 

 
APRENDER SEM 

PARAR - 

COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

(ANOS FINAIS) 

Subsidiar a 

organização do 

trabalho pedagógico 

na unidade escolar 

com metodologias 

que instrumentalizem 

as funções 

desenvolvidas no 

espaço de 

coordenação 

pedagógica 

(compreendido como 

fruto de uma 

construção coletiva) e 

revisitar as 

orientações sobre a 

estrutura do sistema 

 

 Perspectivas e Desafios da Coordenação Pedagógica 

 

 Aprendizagens, Matrizes e Avaliações 

 

 Currículo, Integração e Planejamento 

 

 Projetos e Estratégias Interdisciplinares 

 

 O trabalho coletivo e a Comunicação Interpessoal 



  
educacional, 

consolidando o papel 

do coordenador 

pedagógico. 

 
APRENDER SEM 

PARAR - 

COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

(ANOS INICIAIS) 

Subsidiar a organização 

do trabalho pedagógico 

na unidade escolar com 

metodologias que 

instrumentalizem as 

funções desenvolvidas 

no espaço de 

coordenação 

pedagógica 

(compreendido como 

fruto de uma construção 

coletiva) e revisitar as 

orientações sobre a 

estrutura do sistema 

educacional, 

consolidando o papel do 

coordenador 

pedagógico. 

 

 Perspectivas e Desafios da Coordenação Pedagógica 

 Aprendizagens, Matrizes e Avaliações 

 Currículo, Integração e Planejamento 

 Projetos e Estratégias Interdisciplinares 

 O trabalho coletivo e a Comunicação Interpessoal 

 

 
APRENDER SEM 

PARAR - 

COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

(ENSINO MÉDIO) 

Subsidiar a organização 

do trabalho pedagógico 

na unidade escolar com 

metodologias que 

instrumentalizem as 

funções desenvolvidas 

no espaço de 

coordenação 

pedagógica 

(compreendido como 

fruto de uma construção 

coletiva) e revisitar as 

orientações sobre a 

estrutura do sistema 

educacional, 

consolidando o papel do 

coordenador 

pedagógico. 

 

 Perspectivas e Desafios da Coordenação Pedagógica 

 Aprendizagens, Matrizes e Avaliações 

 Currículo, Integração e Planejamento 

 Projetos e Estratégias Interdisciplinares 

 O trabalho coletivo e a Comunicação Interpessoal 

 



  
 
APRENDER SEM 

PARAR - 

CULTURA DE PAZ 

Contribuir com a 

perspectiva da 

inclusão, persistência 

do diálogo e empatia 

como práticas para a 

Cultura de Paz, 

possibilitando bem 

estar e favorecendo 

as aprendizagens. 

 Conviver reconhecendo diversidades e fortalecendo a Cultura 
de Paz; 

 Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos; 

 Fundamentos da Cultura de Paz; 

 Educação para a Sustentabilidade e o direito à diferença; 

 Comunicação não violenta, relacionalidades e noções de 
mediação de conflitos; 

 Educação interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar; 

 Metodologias Ativas e Plano de Convivência; 

 Bem Estar e práticas horizontalizadas na escola; 

 Saúde e adoecimento no contexto escolar; 

 Práticas educativas inovadoras X Normose. 

 
APRENDER SEM 

PARAR - 

DIVERSIDADES 

Compreender a 

articulação dos Eixos 

Transversais do 

Currículo em 

Movimento e os 

componentes 

curriculares por meio 

de uma abordagem 

interdisciplinar para o 

planejamento de 

projetos. 

 

 

 Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento;  

 Relação entre história de vida e profissão; 

  Cidadania e Educação em e para os Direitos Humano Raciais;  

 Gênero e Sexualidades;  

 Educação para a Sustentabilidade;  

 Pedagogia de Projetos;  

 Sequências Didáticas. 

 
APRENDER SEM 

PARAR - EAD, 

TECNOLOGIAS E 

MÍDIAS 

Utilizar, pesquisar, 

avaliar e produzir 

recursos digitais 

visando a aplicação 

de mídias 

(vídeo,informática, 

impressos, etc), ou o 

uso do ambiente 

virtual de 

aprendizagem, 

Moodle, a fim de 

promover 

aprendizagens no 

espaço escolar, com 

ou sem sala de aula 

e/ou em aula sem 

sala, numa 

perspectiva voltada ao 

ensino híbrido. 

 

 Percurso Formativo Comum 

 Princípios básicos da Educação a Distância; Princípios básicos 

da linguagem audiovisual; Documentos Norteadores da SEDF; 

Metodologias ativas; 

 Percursos sobre Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA): 

 Administração de Moodle; 

 Design Educacional Contextualizado; Ferramentas Pedagógicas 

do Moodle; Planejamento, mediação e avaliação na EaD. 

 Percursos sobre recursos digitais: 

 Linguagem de animação em sala de aula; Fundamentos da 

Linguagem Visual e Cultura Visual; Produção de material 

pedagógico digital; 

 Produção de vídeo a partir de celular. 

 
 
APRENDER SEM 

PARAR - 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

Compreender o 

desenvolvimento da 

infância e a 

organização do 

trabalho pedagógico 

na educação infantil, 

a partir da unicidade 

teoria-prática, dos 

processos de reflexão 

crítica e de práticas 

inovadoras. 

 Aprendizagens, 

Currículo, Avaliação e 

Inovação Brincadeiras 

e Corporeidade 

 Criatividade e Linguagem Visual 

 Letramento: Ler e 

escrever na 

Educação Infantil 

Linguagem 

Matemática 

 Pensamento Científico 

 
APRENDER SEM 

PARAR - GESTÃO 

ESCOLAR 

Contribuir para o 

fortalecimento da 

gestão escolar 

democrática, com 

 

 

 Diálogos sobre Gestão Escolar Democrática; 

 Gestão para as aprendizagens e o bem-estar escolar; 



  
DEMOCRÁTICA vistas à educação de 

qualidade, à justiça 

social, à 

sustentabilidade e 

aos direitos humanos, 

considerando os 

aspectos políticos, 

administrativos, 

financeiros, 

pedagógicos, 

culturais e sociais da 

educação pública do 

DF, a partir da 

construção de 

projetos inovadores 

de gestão escolar. 

 Gestão para as aprendizagens e uso formativo dos diferentes 

níveis de avaliação; 

 Gestão para as aprendizagens: o fortalecimento da participação 

democrática; 

 Gestão para as aprendizagens: financiamento das ações 

pedagógicas; 

 Gestão para as aprendizagens, identidade e cultura local; 

 Gestão para as aprendizagens e a cultura de paz; 

 Gestão para as aprendizagens e os desafios da sustentabilidade; 

 
APRENDER SEM 

PARAR - 

INTEGRAÇÃO À 

CARREIRA 

MAGISTÉRIO (1ª 

ETAPA) 

Apresentar a estrutura 

da Secretaria de 

Estado de Educação 

do Distrito Federal por 

meio das 

subsecretarias e suas 

respectivas 

atribuições. 

 Apresentação da estrutura, organização e atribuições da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e suas 

Subsecretarias. Interfaces entre as ações desenvolvidas pelas 

instâncias das Subsecretarias, Unidades Escolares e 

profissionais da Educação. 

 Unidade I - Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP 

Unidade II - Subsecretaria de Educação Básica - SUBEB 

 Unidade III - Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral - 

SUBIN 

 Unidade IV – Subsecretaria de Planejamento, 

Acompanhamento e Avaliação - SUPLAV 

 Unidade V – Subsecretaria de Formação Continuada dos 

Profissionais da Educação do DF - EAPE 

 Unidade VI – Sindicato dos Professores SINPRO (contexto, 

história e instâncias de participação no Sindicato dos 

Professores do DF). 

 
APRENDER SEM 

PARAR - LÍNGUA 

PORTUGUESA 

(ANOS FINAIS) 

 
Promover uma 

reflexão teórico-

prática sobre 

aprendizagens, 

práticas de linguagem 

e metodologias ativas 

no ensino de Língua 

Portuguesa-Anos 

Finais. 

 

 Aprendizagens, Currículo, Avaliação e Inovação 

 Aprendizagens, práticas de linguagem e Produção Textual por 

meio de plataformas digitais 

 Aprendizagens, práticas de linguagem, Leitura e 

Oralidade por meio da Aprendizagem Baseada em 

Projetos Aprendizagens, práticas de linguagem, 

Análise Linguística e Semiótica 

 Aprendizagens, práticas de linguagem, Textos e Contextos na 

Contemporaneidade 

 
APRENDER SEM 

PARAR - LÍNGUA 

PORTUGUESA 

(ANOS INICIAIS) 

Proporcionar espaços 

de estudo, análise e 

compartilhamento de 

experiências 

pedagógicas visando 

ressignificar as 

principais proposições 

para o ensino da 

 

 Aprendizagens, Currículo, Avaliação e Inovação; 

 

 Práticas de Leitura, Compreensão e Oralidade; 

 

 Ensino da Análise Linguística/Ortografia; 

 

 Ensino da Análise Linguística/Gramática; 

 

 Organização do Trabalho Pedagógico para a Produção Textual; 

 



  
Língua Portuguesa na 

perspectiva dos 

letramentos, por meio 

de novas práticas de 

leitura, compreensão, 

produção escrita, 

oralidade e análise 

linguística. 

 Múltiplas Linguagens: estratégias para o ensino da Língua 
Materna. 

 
APRENDER SEM 

PARAR - LÍNGUA 

PORTUGUESA 

(ENSINO MÉDIO) 

Promover reflexão 

teórico-prática sobre 

aprendizagens, 

práticas de linguagem 

e metodologias ativas 

no ensino de Língua 

Portuguesa no Ensino 

Médio. 

 Aprendizagens, Currículo, Avaliação e Inovação 

 Aprendizagens, práticas de linguagem e Produção Textual por 

meio de plataformas digitais 

 Aprendizagens, práticas de linguagem, Leitura e 

Oralidade por meio da Aprendizagem Baseada em 

Projetos Aprendizagens, práticas de linguagem, 

Análise Linguística e Semiótica 

 Aprendizagens, práticas de linguagem, Textos e Contextos na 

Contemporaneidade 

 
APRENDER SEM 

PARAR - 

MATEMÁTICA 

(ANOS FINAIS) 

Explorar e 

ressignificar a 

pluralidade das 

linguagens 

matemáticas nos 

temas: Números e 

Operações, 

Grandezas e 

Medidas, Espaço e 

Forma, Estatística e 

Probabilidade, afim 

de buscar um 

posicionamento 

crítico e criativo 

utilizando diversas 

fontes de 

informações e 

recursos tecnológicos 

que dialogam com as 

tendências do ensino 

e aprendizagem da 

matemática. 

 Aprendizagens, Grandezas e Medidas na Abordagem 

Matemática Aprendizagens, Raciocínio Quantitativo e 

Educação Financeira Aprendizagens, Estatística, 

Probabilidade e Investigação Aprendizagens, Linguagem 

Algébrica na Perspectiva Crítica e Criativa Aprendizagens, 

Geometria: tendências e tecnologias 

 
APRENDER SEM 

PARAR - 

MATEMÁTICA 

(ANOS INICIAIS) 

 

Ressignificar os 

conceitos 

matemáticos 

vivenciados nos anos 

iniciais por meio de 

situações problema. 

 Aprendizagens, Currículo, Avaliação e Inovação 

 Os conjuntos numéricos estudados nos anos iniciais: Dos 

naturais aos racionais; O desenvolvimento do pensamento 

algébrico nos anos iniciais; 

 As aprendizagens de geometria; 

 Construindo conceitos de probabilidade e estatística;  

 Grandezas e medidas na vida e na escola. 

 
APRENDER SEM 

PARAR - 

MATEMÁTICA 

(ENSINO MÉDIO) 

Compreender e 

ressignificar 

procedimentos e 

estratégias no ensino 

da matemática 

 

 Aprendizagens, Currículo, Avaliação e Inovação Aprendizagens 

e Linguagens na Educação Financeira Aprendizagens, 

Geometria: Tendências e Tecnologias 



  
respeitando a 

realidade dos 

estudantes, 

valorizando diferentes 

ferramentas que 

permitam expressar 

criticamente sobre 

problemas da 

matemática e de 

outras áreas do 

conhecimento 

vinculados à 

atualidade. 

 Aprendizagens dos Instrumentos de Modelagens de 

Fenômenos Quantitativos e Periódicos Aprendizagens da 

Aritmética na Abordagem Etnomatemática 

 Aprendizagens na Quantificação de Espaço Amostral e das 

Incertezas 

 
APRENDER SEM 
PARAR - 
NOTURNO 

Proporcionar 

discussões e 

reflexões acerca de 

contextos teóricos e 

práticos dos 

processos de 

aprendizagem e 

desenvolvimento do 

currículo, das 

avaliações e práticas 

inovadoras que 

subsidiem a 

construção de 

estratégias para as 

aprendizagens. 

 

 

 Aprendizagens, Currículo, Avaliação e Inovação; 

 

 Metodologias Ativas e Interdisciplinaridade; 

 

 Cultura de Paz; 

 

 Novo Ensino Médio, BNCC e Projeto de Vida: 

 

 Mídias, Tecnologias e Ludicidade 

 
APRENDER SEM 

PARAR EDUCAÇÃO 

DE JOVENS E 

ADULTOS - EJA - 

1º SEGMENTO 

 
Promover a formação 

continuada 

significativa, interativa 

e contextualizada na 

modalidade EJA, 

pautada nas 

Diretrizes 

Educacionais da EJA 

e na utilização de 

tecnologias para 

aulas remotas. 

 Documentos oficiais da EJA: Diretrizes Operacionais da EJA ( 

2014;2020); Currículo em Movimento da Educação Básica- EJA; 

BNCC; Plano Pl (Temático 6221/8221/18.902) 

 Matriz Curricular da EJA em educação remota (SUBEB/DIEJA, 

2020-2021) 

 Introdução à Pedagogia Histórico-Crítica e metodologia 

interdisciplinar na EJA 

 Sujeitos da EJA: dialogicidade e multiletramentos 

 Educação Integral e Mundo do Trabalho 

 Plataforma Moodle e recursos educacionais on-line. 

 Tecnologias Assistivas na EJA Interativa 

 
APRENDER SEM 

PARAR EDUCAÇÃO 

DE JOVENS E 

ADULTOS - EJA - 

2º E 3º SEGMENTO 

Promover a formação 

continuada significativa, 

interativa e 

contextualizada na 

modalidade EJA, pautada 

nas Diretrizes 

Educacionais da EJA e na 

utilização de tecnologias 

para aulas remotas. 

 Documentos oficiais da EJA: Diretrizes Operacionais da EJA ( 

2014;2020); Currículo em Movimento da Educação Básica- EJA; BNCC; 

Plano Plurianual 2020-2023 (Temático 6221/8221/18.902) 

 Matriz Curricular da EJA em educação remota (SUBEB/DIEJA, 2020-

2021) 

 Introdução à Pedagogia Histórico-Crítica e metodologia interdisciplinar 

na EJA 

 Sujeitos da EJA: dialogicidade e multiletramentos 

 Educação Integral e Mundo do Trabalho 

 Plataforma Moodle e recursos educacionais on-line. 

 Tecnologias Assistivas na EJA Interativa 



  
 

 
APRENDER SEM 

PARAR EJA EM 

SUAS 

MULTIDIMENSÕES 

E 

MULTILETRAMENT

OS - 2° E 3º 

SEGMENTOS 

 
Ampliar o 

conhecimento sobre 

as Diretrizes 

Operacionais da EJA 

(DOEJA) e 

pressupostos teóricos 

do Currículo em 

Movimento pautando-

se no estudo, na 

pesquisa, nos sujeitos 

dessa modalidade e 

nos seus 

multiletramentos. 

 
 
 

 

 Diretrizes Operacionais da EJA 

 Sujeitos da EJA 

 Acolhimento para Estudantes da EJA 

 Multiletramentos na EJA 

 Pedagogia Histórico-crítica 

 Planejamentos interdisciplinares 

 Elaboração de projetos e materiais pedagógicos 

 Mundo do Trabalho 

 Avaliação 

 
APRENDER SEM 

PARAR EJA EM 

SUAS 

MULTIDIMENSÕES 

E 

MULTILETRAMENT

OS 1º SEGMENTO 

 
Ampliar o 

conhecimento sobre 

as Diretrizes 

Operacionais da EJA 

(DOEJA) e 

pressupostos teóricos 

do Currículo em 

Movimento pautando-

se no estudo, na 

pesquisa, nos sujeitos 

dessa modalidade e 

nos seus 

multiletramentos 

 

 Diretrizes Operacionais da EJA 

 Sujeitos da EJA 

 Acolhimento para Estudantes da EJA 

 Multiletramentos na EJA 

 Pedagogia Histórico-crítica 

 Planejamentos interdisciplinares 

 Elaboração de projetos e materiais pedagógicos 

 Mundo do Trabalho 

 Avaliação 

 
APRENDER SEM 

PARAR NA 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL - ASP_EI 

Compreender o 

desenvolvimento da 

infância e a 

organização do 

trabalho pedagógico 

para as 

aprendizagens na 

educação infantil, a 

partir da unicidade 

teoria-prática, dos 

processos de 

reflexão crítica e de 

práticas inovadoras. 

 Função social da educação infantil Aprendizagem e 

Desenvolvimento Planejamento, currículo e avaliação 

Brincadeira e Corporeidade Letramento e Consciência 

Fonológica Linguagem Matemática 

 Criatividade e Linguagem Visual Pensamento Científico 

 
APRENDER SEM 

PARAR 

ORIENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 

 

 
O curso tem por 

objetivo qualificar a 

práxis profissional 

das(os) 

Orientadoras(es) 

Educacionais 

ingressantes na rede 

pública durante sua 

 

 Percurso Comum - 170h - Orientar fortalecendo a identidade 

profissional. A ser desenvolvido ao longo de 2019/2020/2021 e 

2022. 

 Conhecer e refletir sobre a identidade profissional do Orientador 

Educacional na SEEDF 

 Percursos Específicos – 180h. A ser desenvolvido ao longo de 

2020/2021 

 Cada turma escolherá ainda seis dosPercursos Específicos a 



  
trajetória de estágio 

probatório ao longo 

dos três anos 

inovando a 

formatação 

tradicional de curso e 

em atendimento à 

Integração a Carreira. 

seguir a serem desenvolvidos na turma, sendo três ao longo de 

2020 e três ao longo 

 Orientar acolhendo em tempos de distanciamento social – 30h 

 Orientar educando emocionalmente em tempos de distanciamento 

social – 30h 

 Orientar desenvolvendo autonomia de estudos em tempos de 

distanciamento social – 30h Orientar com a Comunicação Não-

Violenta – 30h 

 Orientar respeitando identidades e diferenças – 30h 

 Orientar dialogando e aprender transformando com a Mediação 

de Conflitos – 30h Orientar com Práticas Inovadoras - 30h 

 Orientar com o corpo, linguagem e emoção - 30h 

 Orientar cuidando da Qualidade de vida e Bem-Estar no Trabalho 

- 30h Orientar participando e protagonizando - 30h 

 Orientar repensando o espaço escolar – 30h Conteúdos 

desenvolvidos no 2º semestre/2019 

 Diretrizes Curriculares da SEEDF/Pressupostos Teóricos 

Orientação Pedagógica da Orientação Educacional Diretrizes 

de Avaliação da SEEDF 

 IX Fórum da Orientação Educacional 

 Conteúdos do 2º Semestre/2020 

 Orientar acolhendo em tempos de distanciamento social 

 Orientar educando emocionalmente em tempos de 

distanciamento social 

 Orientar desenvolvendo autonomia de estudos em tempos de 

distanciamento social Conhecer e refletir sobre a identidade 

profissional do Orientador Educacional na SEEDF 

 Conteúdos de 2021 

 Orientar com a Comunicação Não-Violenta Orientar respeitando 

identidades e diferenças 

 Orientar dialogando e aprender transformando com a Mediação 

de Conflitos 

 Conhecer e refletir sobre a identidade profissional do Orientador 

Educacional na SEEDF 

 Conteúdos do 1º semestre/2022: 

 Conhecer e refletir sobre a identidade profissional do Orientador 

Educacional na SEEDF 

 
APRENDER SEM 

PARAR: BEM-

ESTAR E 

QUALIDADE DE 

VIDA NO 

TRABALHO 

 

 
Promover o 

desenvolvimento 

integral (mental, 

físico, emocional e 

social) dos servidores 

da SEEDF, visando o 

bem-estar pessoal e 

profissional e a 

qualidade de vida no 

ambiente de trabalho. 

 

 
Conteúdos Percurso Comum: 

 

 Aspectos do bem-estar na constituição do sujeito consigo mesmo, 
com outro e na relação com o trabalho. 

 

 Conceito e importância do bem-estar e qualidade de vida no 
trabalho. 

 
Conteúdos Percursos Específicos: 

 
1 - Usos e Desusos da voz: uma questão de saúde do profissional 
da educação 

 

 Autopercepção da voz, saúde e/ou higiene vocal. 



  
 Conhecimentos básicos sobre fisiologia da voz e audição 

(aparelho vocal e auditivo). 

 Prevenção aos agravos à saúde vocal relacionados ao trabalho. 

 Técnicas e práticas para desenvolver a capacidade de projeção 
da voz (impostação, oratória, leituras, aquecimento e 
desaquecimento). 

 
2 - Re(construindo) a imagem pessoal e profissional por meio da 
psicologia positiva 

 

 Autoconhecimento por meio das características humanas 
positivas (intervenção - forças de caráter e virtudes). 

 Autoestima por meio da imagem pessoal. 

 Imagem profissional (os códigos do vestir, comportamento e 
atitudes) adequações para os diversos papéis que o/a servidor/a 
desempenha nos es 

 Individualidade e diversidade nos espaços de trabalho (conhecer 
e respeitar a sua individualidade mediante um contexto de 
diversidade). 

 
3 – O despertar do ser musical por meio da flauta doce contralto 

 

 Aprendizagem da Flauta Doce Contralto. 

 Escuta Atenta. 

 Introdução à história da música e à notação musical (analógica e 
convencional). 

 Preparação vocal para o canto. 

 
4 – Construindo novos caminhos: projeto de vida 

 

 A constituição do sentido de vida, do engajamento e da 
autorrealização na vida e no trabalho. 

 Mapeamento de valores e de características humanas positivas 
para construção de pontos fortes. 

 O Autoconhecimento e o autocuidado para a vida no mundo 
VUCA. 

 Planejamento Estratégico Pessoal para organização e realização 
de projetos pessoais e coletivos. 

 
APRENDER SEM 

PARAR: 

INTEGRAÇÃO À 

CARREIRA 

MAGISTÉRIO Ed 1 

 
Compreender a 

atuação docente em 

suas dimensões 

política, técnica, 

pedagógica e ética 

fundamentada na 

Pedagogia Histórico-

Crítica e Psicologia 

Histórico- Cultural. 

 
2º/2020 - Conteúdos previstos para o percurso formativo comum 

(horas diretas: 27h, horas indiretas: 07h, AVA: 16 horas, totalizando: 
50 

 

 Gsuite 

 

 Moodle e REA 

 

 Organização, gestão e estrutura da SEDF 

 

 Espaços e tempos da escola 

 
APRENDER SEM 

PARAR: 

INTEGRAÇÃO À 

CARREIRA 

MAGISTÉRIO Ed 2 

 
Compreender a 

atuação docente em 

suas dimensões 

política, técnica, 

pedagógica e ética 

fundamentada na 

Pedagogia Histórico-

Crítica e Psicologia 

Histórico- Cultural 

 

 
2º/2020 - Conteúdos previstos para o percurso formativo comum 

(horas diretas: 27h, horas indiretas: 07h, AVA: 16 horas, totalizando: 
50 

 

 Gsuite 

 

 Moodle e REA 

 

 Organização, gestão e estrutura da SEDF 

 

 Espaços e tempos da escola 

 
APRENDIZAGEM 

BASEADA EM 

PROBLEMAS (ABP) 

E ENSINO POR 

 
Promover o 

engajamento e a 

autonomia dos 

estudantes nas aulas 

 
 

 A aprendizagem movida pela curiosidade – Ensino por 

Investigação e Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP); 

 Construção de padrão reutilizável das etapas da ABP para 



  
INVESTIGAÇÃO NO 

GOOGLE SALA DE 

AULA 

remotas por meio de 

metodologias ativas 

de aprendizagem, em 

especial, 

Aprendizagem 

Baseada em 

Problemas (ABP) e o 

Ensino por 

Investigação. 

plataforma online; 

 Programação de etapas da ABP no Google Sala de Aula; 

 Modelo de aplicação da ABP por áreas de conhecimento. 

ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO - 
AEE 

 
Conhecer o 

Atendimento 

Educacional 

Especializado (AEE) 

com vistas ao 

planejamento de 

recursos e práticas de 

intervenção para o 

estudante público-alvo 

da Educação Especial, 

atendido na Sala de 

Recursos. 

 

 Módulo 1: Aspectos legais da Educação especial na perspectiva da 

educação inclusiva  

 Módulo 2: O Atendimento Educacional especializado 

 Módulo 3: Fundamentosa Defectologia Módulo 4: As deficiências 

 Módulo 5: Transtorno do Espectro Autista;  

 Módulo 6: Altas habilidades/ Superdotação;  

 Módulo 7: Tecnologias Assistivas 

 Módulo 8: Plano AEE 

 
ATIVIDADES 

PEDAGÓGICAS 

LÚDICAS PARA 

PESSOAS COM 

AUTISMO NA 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL EM 

TEMPOS DE 

ENSINO REMOTO 

 
Apresentar atividades 

pedagógicas lúdicas 

com material concreto 

para serem 

desenvolvidas com 

pessoas com TEA em 

casa. 

 

 

 Atividades lúdicas para serem desenvolvidas em casa com 

material concreto e reciclável trabalhando cores e formas, 

lateralidade, noções espacia matemática e etc de forma lúdica. 

 

 Conceito de Autismo 

 

 Déficit na Teoria da Mente e seus efeitos na vida diária 

 
AVALIAÇÃO 

EXTERNA: DO 

CONCEITO À 

MATRIZ DE 

REFERÊNCIA 

Capacitar os 

profissionais da 

educação que lidam 

diretamente com 

avaliação externa. 

 

 Avaliação interna; Avaliação externa; Avaliação formativa; 

 Sistemas avaliativos brasileiros; Para que, o que e como se 

avalia; Habilidades e competências; Resultados avaliativos; 

Taxonomias; 

 Matriz de referência. 

 
AVALIAÇÃO 

FORMATIVA: 

PRINCÍPIOS, 

PROCESSOS E 

INSTRUMENTOS 

Compreender os 

aspectos que 

fundamentam e 

norteiam a avaliação 

formativa como 

elemento da 

organização do 

trabalho pedagógico 

para o 

desenvolvimento das 

aprendizagens. 

 

 Avaliação formativa: conceitos e princípios. 

 Avaliação formativa na organização do trabalho pedagógico. 

 Procedimentos e instrumentos de avaliação. 

 Registros descritivos e notas. 

 Avaliação informal. 

 Análise de dados de avaliação para planejamento de 
intervenções avaliativas. 



  
 
BEM-ESTAR E 

QUALIDADE DE 

VIDA NOS 

ESPAÇOS DE 

TRABALHO – UMA 

ABORDAGEM 

SÓCIO-CULTURAL, 

PESSOAL E 

PROFISSIONAL 

Promover 

autoconhecimento 

dos participantes 

proporcionando 

ferramentas para 

elevar a autoestima 

com reflexo no bem-

estar social e 

profissional 

resultando em maior 

qualidade de vida e 

buscando melhor 

engajamento no 

trabalho, diminuindo 

o absenteísmo. 

 Autoconhecimento, autoestima e autocuidado – conceitos e 

práticas; Forças de caráter no contexto pessoal e profissional; 

 Imagem Pessoal, Profissional e Comportamento Individualidade 

e Diversidade no espaço profissional; 

 Diminuição do absenteísmo e aumento de motivação no espaço 

profissional. 

 
 
CIDADANIA E 
DEMOCRACIA 
DESDE A ESCOLA 

Formar 

professoras/es da 

rede pública de 

ensino do Distrito 

Federal atuantes no 

Segundo Bloco do 

Primeiro Ciclo (4º e 

5º ano), nos Anos 

Finais do Ensino 

Fundamental, no 

Ensino Médio, EJA e 

Socioeducação para 

realizarem, em sala 

de aula o “Projeto 

Cidadania e 

Democracia desde a 

Escola”, desenvolvido 

pelo Instituto 

Auschwitz para Paz e 

Reconciliação em 

parceria com a 

Procuradoria Federal 

dos Direitos dos 

Cidadãos – 

PFDC/MPF e 

Gerência de 

Educação em Direitos 

Humanos e 

Diversidade – GDHD 

– da Diretoria de 

Educação no Campo, 

Direitos Humanos e 

Diversidade – 

DCDHD/SUBEB. 

 
 
 

 

 Identidade e diversidade 

 

 Dignidade e respeito 

 

 Direitos humanos 

 

 Democracia, comunicação e direito à informação 

 

 Cidadania, cooperação e solidariedade 

 

 Sustentabilidade e Meio Ambiente 

 
CIÊNCIAS DA 

NATUREZA PARA 

ANOS INICIAIS 

 

 
Fortalecer o ensino 

de ciências da 

 

 

 Atividades experimentais e investigativas no ensino de ciências 

da natureza e tecnologias; 



  
natureza por meio de 

estratégias criativas 

nos Anos Iniciais, 

favorecendo a 

apropriação do 

conhecimento 

científico. 

 Brinquedos e brincadeiras para ensinar ciências; 

 Criança e Infância na Psicologia Histórico-Cultural e suas 

implicações no desenvolvimento e na aprendizagem. 

 Educação científica na perspectiva de letramento como prática 

social; 

 Ensino de ciências e literatura infantil; 

 Índice de letramentos científico: o que é e como impacta na 

sociedade; 

 O ato de educar produzindo sentidos e experiências 

transformadoras. 

 Sequência didática à luz da Pedagogia histórico-crítica 

 Sequências didáticas à luz da Pedagogia Histórico-Crítica no 

ensino de ciências; 

 Teoria histórico-cultural e Pedagogia histórico-crítica 

 
CIRANDEIRA DAS 
ARTES 

 
Realizar atividades 

teórico-práticas na 

perspectiva da 

ludicidade e 

criatividade, com o 

contexto de aulas 

práticas utilizando as 

linguagens artísticas 

como elemento 

contribuinte na 

coordenação dos 

professores. 

 

 

 A importância do brinquedo cantado na educação. 

 A ludicidade e a afetividade no processo de ensino e 

aprendizagem. 

 O pontilhismo na arte educação. 

 O que é uma releitura na sala de aula. 

 Técnicas de artes visuais na educação. 

 
CIRANDEIRA DAS 
ARTES Ed 1 

 
Oferecer subsidio 

pedagógico para as 

aulas virtuais, de 

maneira lúdica e 

inovadora. 

 

 A importância do brinquedo cantado na educação. 

 A ludicidade e a afetividade no processo de ensino e 

aprendizagem. 

 O valor do brinquedo em sala de aula. 

 Técnicas de artes visuais na educação 

 
CIRANDEIRA DAS 
ARTES Ed 2 

 
Oferecer aulas 

virtuais lúdicas 

utilizando as 

linguagens artísticas 

da musicalização e 

artes visuais como 

elementos 

contribuintes para 

aulas dinâmicas e 

atrativas. 

 

 A importância do brinquedo cantado na educação. 

 A ludicidade e a afetividade no processo de ensino e 

aprendizagem.  

 O valor do brinquedo em sala de aula. 

 Técnicas de artes visuais na educação: 

 
COMO 

TRANSFORMAR 

SUA 

APRESENTAÇÃO 

EM VÍDEO 

 
Transformar 

apresentações em 

vídeo-aulas utilizando 

os softwares zoom e 

shotcut, entre outras 

estratégias para 

 

 

 Elaborar apresentação com uso de softwares free; 

 Acrescentar imagens e outros recursos visuais na apresentação;  

 Introdução aos softwares zoom e shotcut; 



  
aumentar a conexão 

e diálogo com o 

estudante. 

 
CONHECENDO A 

EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL 

 
Promover a 

contextualização 

teórica, legal, 

histórica, social e 

pedagógica da 

Educação 

Profissional para 

fomentar a 

articulação entre o 

Ensino Médio e a 

EJA. 

 

 Pressupostos legais e concepções teóricas da Educação 

Profissional (marco referencial). 

 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio. 

 Lei 9.394, de 1996 Resolução 1/2018 CEDF. 

 CNCT- Catálogo Nacional de Cursos Técnicos - 3ª Edição 

(Resolução CNE/CEB nº01/2014) Educação Profissional Técnica 

de Qualificação Inicial e 

 Classificação Brasileira de Ocupações, CBO, instituída por 

portaria ministerial nº. 397, de 9 de outubro de 2002. 

 Portaria nº 193, DE 28 DE ABRIL DE 2017. 

 Políticas Públicas: Programas e Ações. 

 3-Natureza e Perfil das Modalidades da Educação Profissional. 

4-O papel do Coordenador Pedagógico na Integração Curricular. 

 5-O Papel do Coordenador Pedagógico na Elaboração da 

Proposta Pedagógica da Escola. 6-Projeto de Vida I (dimensão 

pessoal, dimensão social). 

 7-Projeto de vida II (dimensão profissional). 

 
CONHECENDO O 

TRANSTORNO DO 

ESPECTRO 

AUTISTA 

 
Discutir o conceito, o 

histórico, as 

características e as 

diferentes formas de 

trabalho pedagógico 

junto ao estudante 

com do Transtorno 

do Espectro do 

Autismo 

- TEA 

 As características e os critérios de diagnóstico do Transtorno do 

Espectro Autista 

 Adequação Curricular 

 Aspectos legais do AEE para o TEA/TGD 

 Histórico do autismo 

 O TEA a partir da perspectiva Histórico-Cultural 

 Participação da família no processo educativo do estudante com 

TEA 

 Programa de atendimento TEACCH 

 Programa de atendimento / ABBA 

 Qual o papel do professor frente a inclusão escolar de 

estudantes com autismo. 

 Sistema de Comunicação e Troca de Figuras/ PECS 

 
CONSELHO 

ESCOLAR: UM 

COLEGIADO DE 

GESTÃO 

 
 

Reconhecer o 

funcionamento do 

Conselho Escolar 

como órgão 

colegiado 

imprescindível para 

gestão escolar 

democrática. 

 

 A contribuição do Conselho Escolar no fortalecimento da 

preservação humana e ambiental alinhada à cultura de paz na 

escola; Brasília e Gestão Regional Metropolitana da Educação; 

 Conselho Escolar e controle social - transparência e prestação 

de contas; 

 Conselho Escolar: exercício da ação democrática, participativa, 

integrada e cooperativa na busca pela qualidade educacional; 

Estado Democrático de Direito, Direitos Humanos e Função 

Social da Educação; 

 Estrutura Organizacional da SEDF; 

 Inovação social na Educação e Ferramentas Tecnológicas 

Educacionais; Políticas públicas educacionais e Ação Pública na 



  
Educação; 

 Teorias Crítica e Pragmatista, Gestão por Evidência e Cultura 

da Experimentação; 

 Um Conselho Escolar diverso representativo: cultural, étnico, 

espacial, de gênero e de necessidades especiais. 

 
CONSTRUÇÃO DE 

IDENTIDADE:NOME 

E SUAS MEMÓRIAS 

Desenvolver 

atividades criativas e 

lúdicas em 

perspectivainterdiscip

linar, para estimular a 

construção da 

identidade como 

sujeito individual e 

coletivo, conhecendo 

a história da família, 

sua própria história, 

como a origem de 

seu nome, 

identificando registros 

históricos, 

lembranças, saberes 

e memórias. 

conhecendo 

documentos oficiais 

de registros de 

nomes, bem como de 

direitos e deveres. 

 

 A carta como um meio de comunicação Árvore genealógica 

 As 4 operações da matemática com alfabeto numérico 

Documentos históricos 

 Eu, Direito ao nome Prenome e Sobrenome, apelido Identidade e 

autonomia 

 Lembranças e memórias significativas familiar 

 Patrimônio cultural e sua função na sua identidade histórica 

 
CONSTRUÇÃO DE 

RUBRICAS DE 

AVALIAÇÃO 

DENTRO DO 

GOOGLE 

CLASSROOM 

 

 
Construir rubricas de 

avaliação dentro do 

Google Classroom 

 apresentação de diretrizes de avaliação formativa. 

 construção de rubricas de avaliação. 

 disponibilização de ferramentas digitais de avaliação formativa 

 construção de rubricas de avaliação. 

 
CONSTRUINDO 

ATIVIDADES 

PEDAGÓGICAS 

INCLUSIVAS NO 

COMPUTADOR 

 

 
Instrumentalizar o 

participante do curso 

na utilização do 

Sistema Dosvox e 

seus programas na 

elaboração de 

atividades 

pedagógicas 

inclusivas com foco 

nas atuais 

necessidades da 

atuação docente na 

Educação Especial na 

perspectiva da 

Educação Inclusiva. 

 Atividades pedagógicas inclusivas com opções de percursos;  

 Atividades pedagógicas inclusivas com sorteio de perguntas 

aleatórias;  

 Ati inclusivas promotoras do Pensamento Crítico; 

 Construção de atividades pedagógicas com foco no 

Pensamento Crítico;  

 Construção de ati inclusivas por meio dos formulários no 

Jogavox;  

 Construção de questionários com o Jogavox;  

 Construção de questionários com o Quest Pensamento Crítico 

na elaboração das atividades pedagógicas;  

 Histórico do Sistema Dosvox;  

 Identificar as características da deficiência visual e Instalação e 

configuração do Sistema Dosvox;  

 Introdução ao Jogavox – editor de jogos educacionais;  

 Mecanismos de avaliação de uma ativi base nos elementos do 



  
Pensamento Crítico;  

 Noções básicas sobre o Ambiente Virtual de Aprendizagem;  

 O Sistema Dosvox e a pessoa com deficiência 

 
CONTOS DE 

SABEDORIA : UMA 

PROPOSTA PARA 

OS ANOS FINAIS 

 
Proporcionar a 

ampliação do 

repertório de leitura, 

raciocínio, pesquisa e 

comunicação, tendo 

como base os contos 

de sabedoria 

tradicionais, 

apresentando 

estratégias criativas e 

lúdicas para 

produções textuais, 

orais e artísticas. 

 

 Contos de sabedoria; 

 Contos no contexto curricular; 

 Definição sobre contos; 

 Produção oral e textual; 

 
CONVIVER PARA 
CULTURA DE PAZ 

 
Proporcionar espaços 

dialógicos de estudo, 

reflexão e 

compartilhamento de 

práticas pedagógicas 

sobre a Educação 

para a Cultura da Paz, 

desenvolvimento 

socioemocional, 

processos 

comunicativos e 

convivência pacífica 

nas dimensões 

intrapessoal, 

interpessoal e 

ambiental, em 

conformidade com o 

Currículo da SEEDF. 

 

 Autoconceito, autoestima, autocuidado e autonomia do 

estudante 

 Construção da identidade, valorização das diversidades e 

prevenção ao bullying Convivência social e promoção de Cultura 

de Paz nas escolas 

 Desenvolvimento socioemocional e sentido de vida 

 Educação para a Cultura de Paz: elementos da educação sobre a 

paz e educação em paz Pilares educacionais e convivência 

pacífica consigo, com o outro e com o ambiente Processos de 

aprendizagem e desenvolvimento na perspectiva histórico-

cultural 

 Relações interpessoais no contexto escolar: processos 

empáticos interativos e comunicativos Senso de cidadania, 

pertencimento, responsabilidade social 

 Sustentabilidade, planetariedade e consciência ambiental 

 
COORDENAÇÃO 
PEDAGÓGICA 

 
Subsidiar a 

organização do 

trabalho pedagógico 

na unidade escolar 

com metodologias 

que instrumentalizem 

as funções 

desenvolvidas no 

espaço de 

coordenação 

pedagógica tendo 

como base reflexões 

sobre as funções 

pedagógicas do 

Coordenador 

Pedagógico, 

 

 Coordenação Pedagógica, acolhimento e atenção em tempos de 

pós-pandemia. (05 h) 

 Tecnologias Digitais e Coordenação Pedagógica. (35 h) 

 Contribuições das Metodologias Digitais para o Currículo e a 

Avaliação. (50 h) 

 Articulação dos Conhecimentos para as Aprendizagens. (40 h) 

 Perspectivas do Trabalho Coletivo. (50 h) 



  
explicitados nos 

documentos da 

SEEDF, compreendo 

o tempo e espaço da 

coordenação como 

fruto de uma 

construção coletiva. 

 
CRIAÇÃO DE 

JOGOS COM O 

JCLIC E 

PRODUÇÕES 

AUDIOVISUAIS 

 

 
Adquirir novos 

conhecimentos sobre 

o uso didático das 

TICs, com foco na 

criação de jogos 

pedagógicos por meio 

do JCLIC, elaborando 

projetos a partir das 

novas experiências. 

  

 Abordagem de diversas possibilidades pedagógicas do JClic 

como recurso didático; 

 Instalação do JClic, programação e criação de jogos em ambiente 

gráfico com ferramentas de aplicação; 

 Exportação de jogos em JClic para ambiente Java/HTML e 

utilização na web com dispositivos móveis; 

 Edição básica de vídeos com o Shotcut e criação de videoaulas; 

 Aplicação e socialização de propostas de trabalho de modo 

remoto pelos cursistas. 

 
CURSO BÁSICO DE 

EDUCAÇÃO 

PRECOCE 

 

 
Capacitar professores 

para atuação no 

Programa de Educação 

Precoce da SEEDF. 

 Conhecendo o Programa de Educação Precoce (PEP) e 

Princípios Teóricos norteadores. 

 Crescimento e Desenvolvimento da criança de 0 a 4 anos de 

idade. 

 Processo de acolhimento aos estudantes e suas famílias e 

Atendimento aos Bebês/Pais. 

 As crianças nascidas prematuras e com histórico de 

hospitalização em UTIN : avaliação e intervenção. As crianças com 

Encefalopatias Crônicas Não Progressivas: avaliação e 

intervenção educacional. 

 As crianças com Síndromes: avaliação e intervenção. 

 As crianças com Transtorno do Espectro Autista: avaliação e 

intervenção. As crianças com deficiência visual: avaliação e 

intervenção. 

 A construção dos Relatórios Descritivos na Educação Precoce. 

 
CURSO DE 
FORMAÇÃO 
CONTINUADA 

 
Proporcionar 

formação continuada 

aos profissionais da 

educação a fim de 

produzir e 

compartilhar 

conhecimento sobre 

Africanidades e 

Cultura Afro-

Brasileira, 

contribuindo na 

reflexão e combate 

às formas de racismo 

e de preconceito 

presentes no 

cotidiano escolar. 

Além disso, o curso 

 

 Contação de histórias africanas e afro-brasileiras; 

 Agência de mulheres negras: Experimentos fotográficos e 

estética afro-brasileira; 

 Povo de quilombo: resistência e resiliência; 

 Ancestralidade e processos educativos tradicionais; 

 Jogos africanos e suas potencialidades pedagógicas e criativas; 

 Domesticação e docilização de corpos. 



  
prevê o diálogo entre 

saberes de Mestres 

Griô e aqueles 

produzidos no interior 

das instituições. 

 
DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL: 

CONCEPÇÕES E 

PROCESSOS DE 

ESCOLARIZAÇÃO 

 

 
Promover a discussão 

sobre as concepções 

acerca das pessoas 

com deficiência 

intelectual e refletir 

sobre os desafios dos 

processos de 

escolarização, na 

perspectiva da 

educação inclusiva. 

 

 1.A aprendizagem da pessoa com deficiência intelectual: 

fundamentos da psicologia histórico-cultural. 

 2.A escolarização da pessoa com deficiência: da 

institucionalização à perspectiva da educação inclusiva. 

 A pessoa com deficiência intelectual: uma conversa sobre 

sujeitos. Modelo Social da Deficiência. 

 Políticas Públicas de educação especial e fundamentos legais no 

Brasil e no DF e os formulários de adequação curricular, do plano 

de atendiment especializado e plano pedagógico individual – 

Currículo em Movimento e Currículo Funcional. 

 Processos de patologização e medicalização na/da educação - 

enfrentamento ao capacitismo. 6.Situações de inclusão/exclusão 

observadas pelos/as profissionais da educação: reflexões. 

 
DESAFIOS NA 

ORGANIZAÇÃO 

DO TRABALHO 

PEDAGÓGICO E O 

ESTUDANTE COM 

TEA NA INCLUSÃO 

 
Discutir as 

possibilidades de 

aprendizagem dos 

estudantes com 

Transtorno do 

Espectro Autista na 

perspectiva da 

Pedagogia Histórico 

Crítica por meio de 

atividades reflexivas 

que contemplem os 

cinco passos da 

organização do 

trabalho pedagógico. 

 

 O estudante com TEA; 

 Papel da Interação social na aprendizagem; 

 Pedagogia Histórico Crítica no planejamento docente - cinco 

passos para a organização do trabalho pedagógico; 

 Sete processos mentais básicos (correspondência, comparação, 

classificação, sequenciação, seriação, inclusão e conservação) 

desenvolvidos com TEA. 

 

DESENVOLVIMENT

O HUMANO, 

APRENDIZAGEM E 

OS 

TRANSTORNOS 

FUNCIONAIS 

ESPECÍFICOS 

 
Refletir sobre os 

Transtornos 

Funcionais 

Específicos (TDAH , 

TPA, TOD, TC, 

Dislexia (DIS)) a partir 

do estudo das teorias 

de aprendizagem e 

desenvolvimento, 

com ênfase na 

Psicologia Histórico-

Cultural, para o 

desenvolvimento de 

ações práticas em 

salas de aulas 

articuladas ao 

Currículo em 

 Ações práticas vinculadas a abordagem histórico cultural com 

estudantes que apresentam transtorno funcional específico: 

Transtorno do déficit de hiperatividade/ TDAH. 

 Transtorno do Processamento Auditivo/ TPA Transtorno de 

Oposição Desafiador/ TOD Transtorno de Conduta/ TC Dislexia.  

 Funcionamento do Serviço Especializado de Apoio à 

Aprendizagem : Orientação Pedagógica do SEAA. Portaria 

39/2012. 

 Teorias do desenvolvimento humano e seu percurso histórico. 

Vygotsky e suas implicações educacionais. 



  
Movimento. 

 
DISTRITO 

FEDERAL: SEU 

POVO, SUA 

HISTÓRIA 

 

 
Contribuir para o 

aperfeiçoamento dos 

profissionais da 

educação no que se 

refere à temática do 

ensino deHistória, 

Geografia, Educação 

Patrimonial e 

Ambiental do Distrito 

Federal. 

 

 A Construção de Brasília - Candangos e Construtores 

 Antecedentes históricos do processo de mudança da capital para 

o Planalto Central; A Pré-história do Planalto Central; 

 Aspectos Físicos e Ambientais do Distrito Federal; Aspectos 

Socioeconômicos e Culturais do Distrito Federal; Brasília 

Patrimônio Cultural da Humanidade; 

 Comissões de Estudo, Exploração e Consolidação do Distrito 

Federal; Evolução Político-Administrativa e Urbana do Distrito 

Federal. 

 Juscelino Kubitschek – vida e obra;  Lucio Costa e o Plano Piloto 

de Brasília; 

 
DIVERSIFICANDO A 

APRESENTAÇÃO 

DAS ATIVIDADES 

PEDAGÓGICAS NO 

GOOGLE FORMS 

 

Aprender a enriquecer 

o formulário com 

recursos que 

aumentem o 

engajamento dos 

estudantes, será de 

suma importância para 

o processo de ensino 

aprendizagem no 

contexto de aulas 

remotas. 

 

 Elementos visuais no formulário Fórmulas matemáticas 

 Gifs animados Áudio 

 Trilhas de aprendizagem 

 
EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL E 

TERRITÓRIOS 

EDUCATIVOS 

 
Desenvolver 

estratégias 

pedagógicas para a 

prática da Educação 

Ambiental conectada 

com os territórios da 

comunidade escolar, 

de forma inter e 

transdisciplinar. 

 

 Conflitos socioambientais do século XXI; 

 Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento da SEEDF; 

Educação Ambiental com compromisso social; 

 O papel da escola para Sociedades Sustentáveis; A natureza e 

suas lógicas; 

 Globalização e territórios locais; 

 Territórios Educativos e a Cidade Educadora. 

 
EDUCAÇÃO 
BILÍNGUE DE 
SURDOS 

 
Promover a 

formação continuada 

de professores da 

Educação Básica 

para atuação com 

estudantes surdos 

no ensino 

fundamental na 

perspectiva do 

bilinguismo dos 

surdos. 

 

 Fundamento histórico cultural da educação de surdos; 

 Diversidade no contexto da educação de estudantes com 

surdez/deficiência auditiva; Bilinguismo dos Surdos; 

 Alfabetização e letramento na educação bilíngue de surdos; 

Legislação e políticas públicas; 

 Tecnologia assistiva e comunicação alternativa na Educação de 

Surdos; O tradutor intérprete de Libras 

 Adequação Curricular para estudantes surdos na SEEDF 

Educação de estudantes surdocegos 



  
 
EDUCANDO PARA 

DIVERSIDADE- 

CONHECENDO O 

SUJEITO SURDO 

 
Enfatizar e 

sensibilizar a 

comunidade interna 

dos formadores da 

EAPE, a respeito do 

sujeito Surdo, 

professores e 

profissionais da 

SEEDF Surdos. 

Contribuir para a 

formação integral e 

humanística de 

alunos, docentes e 

técnicos 

Administrativos em 

Educação. 

 

 UNIDADE I- Fundamentos históricos, filosóficos e multiculturais dos 

Surdos; UNIDADE II- Marcos Legais e Normativos da educação 

dos surdos no Brasil; UNIDADE III- Políticas Públicas: Na 

perspectiva inclusiva; 

 UNIDADE IV- Desafios e barreiras – Atitudinais e Ideológicas; 

UNIDADE V – Acessibilidade/ comunicação. 

 
EJA 

INTERVENTIVA: 

PROCESSOS DE 

APRENDIZAGEM 

DE ESTUDANTES 

COM DI E TEA 

 
Apresentar o público 

referente a essa 

modalidade, as 

diretrizes e 

estratégias que 

contribuam para a 

prática docente em 

atendimento as 

especificidades 

desses estudantes 

matriculados na EJA 

Interventiva com 

vistas a 

instrumentalizar o 

professor com vistas 

a atuar nessas 

turmas. 

 

 Educação de Jovens e Adultos/EJA e Educação Especial: 

Modalidades da Educação Básica; 

 Deficiência Intelectual e processos de letramentos; 

 Transtorno Global do Desenvolvimento; 

 Tecnologias Assistivas e Adequações curriculares; 

 A inserção da pessoa com deficiência no mundo do trabalho – 

aspectos legais e práticos. 

 
ELABORAÇÃO DE 

ITENS PARA 

AVALIAÇÃO EM 

LARGA ESCALA 

 
Desenvolver 

habilidades de criação 

de itens para 

avaliação em larga 

escala. 

 

 Fundamentos e elementos de um sistema de avaliação 

educacional, Matriz de Referência; Construção dos itens de uma 

avaliação externa; calibrage resultado da prova; Taxonomia 

SOLO: por avaliações mais equilibradas. 

 
ELABORAÇÃO DE 

PROJETO DE 

PESQUISA 

 
Objetivo geral: 

Contribuir na 

formação 

continuada dos 

servidores da 

Carreira Magistério 

do Distrito Federal 

para a elaboração 

de projetos de 

pesquisa ou artigos 

científicos em 

Educação e áreas 

 

 A pesquisa como ferramenta de conhecimento 

 O processo de elaboração do projeto de pesquisa 

 As complexidades na formulação de problema(s) e hipótese (s) 

de pesquisa. Noções sobre a classificação de uma hipótese e 

suas possíveis soluções. 

 Conhecimento dos estudos de casos e suas etapas. A escrita do 

projeto de pesquisa 



  
afins. 

 
ELABORANDO 

RUBRICAS DE 

AVALIAÇÃO 

 
Entender a avaliação 

como ferramenta de 

reflexão sobre as 

práticas pedagógicas. 

 

 Critérios de avaliação. 

 O que é uma rubrica de avaliação. Elaboração de rubrica de 

avaliação. 

 
ENSINO DE 

GEOMETRIA PARA 

ESTUDANTES COM 

DEFICIÊNCIA 

VISUAL 

 
Compreender as 

concepções da 

Educação Matemática 

para deficientes 

visuais, viabilizando a 

elaboração de 

atividades adaptadas 

de Geometria e a 

reflexão sobre sua 

aplicabilidade. 

 

 Singularidades pedagógicas dos estudantes com deficiência 

visual. Pressupostos teóricos do Currículo em Movimento. 

 Desenvolvimento e adaptação de materiais pedagógicos e 

atividades inclusivas para o ensino da Geometria para deficientes 

visuais. Geometria: ângulos, semelhança de figuras planas, 

relações métricas no triângulo retângulo e poliedros. 

 Recursos tecnológicos em atividades inclusivas para deficientes 

visuais. 

 
ESPIRAL DAS 

ARTES: 

CRIATIVIDADE 

ONLINE PARA 

PEDAGOGAS(OS) 

Produzir 

conhecimentos 

teóricos e práticos a 

partir das expressões 

e linguagens da Arte 

numa abordagem 

multilingual, 

permeando diversas 

metodologias e 

estratégias para os 

profissionais da 

educação, que 

favoreçam olhares 

acerca do processo 

de aprendizagem das 

crianças, de acordo 

com os documentos 

norteadores da 

educação nacional e 

do Distrito Federal. 

 

 Concepções, funções e finalidades da Arte na educação de 

crianças. A criança como conhecedora, produtora e apreciadora 

da Arte. 

 Currículo em Movimento do Distrito Federal: abordagens 

metodológicas, estratégias didáticas para a Organização do 

Trabalho Pedag Processos de criação nas expressões artísticas: 

ludicidade, imaginação e criação. 

 Formação de plateia. 

 Elementos básicos da música: a musicalidade do ser humano. 

Fundamentos da linguagem visual e seus desdobramentos. 

 Elementos básicos do movimento, da expressão corporal e as 

relações de espaço, tempo e formas. 

 Elementos básicos das artes cênicas; conto e reconto de 

histórias; jogos dramáticos e teatrais; improvisação teatral e 

representações 

 
ESTRATÉGIAS 

CRIATIVAS PARA 

AS 

APRENDIZAGENS 

NA ORGANIZAÇÃO 

ESCOLAR EM 

CICLOS 

Explorar por meio de 

estratégias lúdicas e 

criativas os Elementos 

constitutivos da 

Organização do 

Trabalho Pedagógico 

nas escolas com 

ciclos de 

aprendizagem. 

 1. Ludicidade: a relação dialética sujeito e cultura.  

 2. Criatividade e educação.  

 3. Avaliação formativa e intervenções pedagógicas para as 

aprendizagens Interdisciplinaridade: as conexões entre saberes.  

 5. Transposição didática: comunicando melhor os 

conhecimentos. 

 
EUREKA: 

CRIATIVIDADE NA 

APRENDIZAGEM 

BASEADA EM 

PROJETO 

Repensar o conceito 

Criatividade para 

implantar a 

Aprendizagem 

Baseada em Projetos 

(ABP) na SEEDF 

como alternativa 

metodológica, para 

Módulo 1: O que é, o que é?: 

 O que é Criatividade? O que é Inovação? 

 O que é Aprendizagem? 

 O que é Aprendizagem Baseada em Projeto? O que é Ser 

criativo? 

Módulo 2: Mão na massa: 

 Diagnostico, planejamento, acompanhamento das 



  
alcançar aprendizado 

significativo, 

duradouro e 

transformador. 

aprendizagens e avaliação na ABP. Delineamento dos projetos 

da ABP, da sua implementação e do seu gerenciamento ABP na 

prática - implantação de projeto da ABP. 

 Socialização de propostas de trabalho de modo remoto pelos 

cursistas 

 
EXPERIÊNCIAS 

SONORO-MUSICAIS 

PARA A 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

Vivenciar atividades 

musicais utilizando 

diferentes fontes 

sonoras para criação, 

apreciação e 

execução musicais, 

com canções, 

cantigas e 

brincadeiras 

cantadas. 

 

 Apreciação, criação e execução musical. Elementos 

constitutivos do som e da música 

 Instrumentos musicais alternativos com materiais da natureza e 

objetos cotidianos. 

 
FORMAÇÃO 

CRIATIVA EM 

ARTE, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA - 

FCACT 

 
Estudar sobre as 

relações entre as 

mídias eletrônicas, 

literatura, música, 

artes visuais e sua 

potência nos 

processos de criação 

coletiva de forma 

colaborativa nas 

práticas de ensino e 

aprendizagem. 

 

 

 Contextualização à Arte e Arte Digital; ● Criação de Imagens 

2D e 3D; ● Criação de áudio digital; ● Imaginação criativa; ● 

Poéticas e estéticas t 

 
FORMAÇÃO DA 

COMUNIDADE 

LEITORA NA EJA 

 
Construir saberes e 

possibilidades teórico- 

metodológicas 

relativos a leitura e 

letramentos no 

contexto da Educação 

de Jovens e Adultos, 

por meio dos eixos 

ludicidade e 

tecnologias 

educacionais. 

 

 I - Constituição do estudante da EJA como sujeito de sua 

aprendizagem. II - EJA, seus sujeitos e letramentos. 

 III – Textos e Letramentos digitais no universo da EJA IV – 

Experiências Leitoras na EJA 

 
FORMAÇÃO DO 

LEITOR DE 

LITERATURA NA 

ESCOLA 

 
Discutir os aspectos 

mais relevantes para 

a formação do leitor 

no ambiente 

escolar.Discutir os 

aspectos mais 

relevantes para a 

formação do leitor no 

ambiente escolar. 

 

 As práticas de leitura na escola; 

 O caráter formativo do texto literário; A leitura literária do 

professor; 

 A poesia na escola; 

 A biblioteca escolar e a formação do leitor; Ações pedagógicas 

para a formação do leitor. 

 
G SUITE: 

FERRAMENTAS 

GOOGLE PARA 

 

 
Apresentar e 

implementar o uso 

das ferramentas “G 

 

 Apresentação da proposta. Apresentação preliminar do Google 

Classroom; 



  
EDUCAÇÃO Suite Para 

Educação™” 

voltadas ao 

aperfeiçoamento do 

processo de ensino 

aprendizagem dentro 

de uma abordagem 

pedagógica 

direcionada. 

 Chrome (extensões) Drive: Armazenamento em nuvem. 

adicionar/remover aplicativos. 

 Editor de textos - atividades práticas com os cursistas. 

 Apresentações - atividades práticas com os cursistas. 

 Formulários 1 - possibilidades de usos e alternativas. 

 Formulários 2 - atividades práticas, criações e simulações de 

preenchimento. 

 Planilhas - atividades práticas, preenchimento e análise de dados 

preenchidos a partir dos formulários; 

 ClassRoom: Criação de Sala de Aula, Inserção de estudantes, 

inserção de atividades, Agenda; 

 Google Livros e Google Acadêmico, Instituto Cultural Google. 

 YouTube, Google Images e Google Photos. 

 Ferramentas (apropriação de materiais): MapMaker e Google Mapas e 

Google Drive: Sites. 

 Revisão prática Google ClassRoom com apresentação das Sala dos 

Cursistas. 

 Extras: Google Livros e Google Acadêmico, Instituto Cultural Google, 

Google Imagens, YouTube. 

 
G WORKSPACE - 

FERRAMENTAS 

GOOGLE PARA 

EDUCAÇÃO 

 
Apresentar as 

ferramentas oferecidas 

pela empresa      

Google™      voltadas      

para a   educação   

sob    o    nome    de  

“Google Workspace” e 

assim proporcionar o 

aperfeiçoamento

 do processo ensino-

aprendizagem 

 através 

 da implantação dos 

aplicativos e demais 

ferramentas      

disponíveis.

 Dentro            de uma 

abordagem 

pedagógica 

direcionada à 

utilização prática e/ou 

com exemplos de 

possibilidades de uso 

em todas as 

modalidades da 

educação básica. 

 

 Acolhida, apresentação da proposta e estrutura do curso, 

diferenças entre contasg-mail e G Workspace, acesso e utilização 

à plataforma e a Google sala de aula; 

 “Computação em nuvem” conceitos e aplicações no Google Drive 

 Recursos e Ferramentas da plataforma (criação e 

compartilhamento), colaboração e edição de texto, planilhas, 

aulas interativas, apresentaçõ correção automática de 

avaliações. 

 Sala de aula invertida, uso das ferramentas para diagnóstico 

individual e personalização do aprendizado do estudante, através 

 das metologias ativas. (Google Forms, Sites, YouTube, Google 

Earth, Instituto Cultural Google, Maps, Google 

Agenda,MapMaker, Google, Go Integração com extensões e 

complementos para aprimoramento da aprendizagem, 

Aprendizagem criativaspráticas “mãos na massa” com o u Google 

apresentadas e incorporações com outras plataformas e Base 

Nacional Comum(BNCC). 

 
GESTÃO DE SALA 

DE AULA COM A 

FERRAMENTA 

GOOGLE SALA DE 

 
Auxiliar o professor 

no desenvolvimento 

do seu plano de aula 

pela plataforma 

 Noções básicas do Google sala de aula Criando uma atividade 

com e sem teste. Reutilizando uma atividade já postada. 

 Verificando a presença dos estudantes por meio de perguntas 

agendadas. 



  
AULA Google Sala de Aula. 

 
GESTÃO 
EDUCACIONAL 
DEMOCRÁTICA 

 
Fortalecer as ações 

públicas e 

democráticas da 

gestão educacional, 

considerando a 

pluralidade, a 

diversidade, os 

direitos humanos e a 

transparência dessas 

ações nos diferentes 

níveis e instâncias da 

rede pública de 

ensino, com vistas à 

promoção da 

qualidade da 

educação no DF. 

 

 As Brasílias de Brasília: Mosaico Histórico-Cultural e 

Desigualdade Sócio Espacial Documentos norteadores da 

dimensão pedagógica do Sistema Educacional Estado 

Democrático de Direito, Direitos Humanos e Função Social da 

Educação 

 Financiamento e Planejamento da Educação: Lei Orçamentária 

Anual, Plano Plurianual: do termo de referência à Execução do 

Convênio/Cont Inovação social na Educação e Ferramentas 

Tecnológicas Educacionais 

 Liderança Ética, Cultura de paz e Bem-Estar no Trabalho O 

Sistema Educacional e a Agenda 030 

 Participação Democrática e Colegiados: descentralização, 

autonomia e desregulamentação Políticas públicas educacionais 

e Ação Pública na Educação 

 Teorias Crítica e Pragmatista, Gestão por Evidência e Cultura 

da Experimentação 

 

 

 
GOOGLE 
JAMBOARD 

 
Auxiliar o professor 

no desenvolvimento 

de atividades 

pedagógicas por 

meio do aplicativo 

Google Jamboard. 

 

 Aprender sobre as funcionalidades e ferramentas do aplicativo 

Google Jamboard. 

 Desenvolver atividades pedagógicas utilizando o aplicativo. 

 Aprender a compartilhar a atividade pedagógica e a interagir 

com os alunos utilizando o aplicativo. 

 
GSUITE - 

FERRAMENTAS DO 

GOOGLE PARA A 

EDUCAÇÃO 

 

 
Apresentar o uso das 

ferramentas “G Suite 

Para Educação™” 

visando conhecimento 

e aperfeiçoamento do 

processo de ensino 

aprendizagem 

voltadas para 

capacitação no 

programa Escola Em 

Casa DF. 

 

 Apresentação da proposta. Apresentação preliminar do Google 

Classroom; Google Drive: Armazenamento em nuvem. 

adicionar/remover arquivos; Editor de textos - atividades práticas 

com participação dos cursistas; Apresentações - atividades 

práticas com participação dos cursistas; Formulários 1 - 

possibilidades de usos e alternativas. Criação de formulários; 

 Planilhas - atividades práticas, preenchimento e análise de 

dados preenchidos a partir dos formulários; 

 ClassRoom: Criação de Sala de Aula, Inserção de estudantes, 

inserção de professor auxiliar, inserção de atividades, Agenda; 

Ferramentas (apropriação de materiais): MapMaker e Google 

Mapas e Google Drive: Sites. 

 Revisão prática Google ClassRoom com apresentação das Sala 

dos Cursistas. 

 Extras: Google Livros e Google Acadêmico, Instituto Cultural 

Google, Google Imagens, YouTube. 

 
GSUÍTE 

FERRAMENTAS DO 

GOOGLE PARA A 

 
Instrumentalizar o 

professor para o uso 

das Ferramentas “G 

 

 Apresentação da proposta. Apresentação preliminar do Google 

Classroom; Google Drive: Armazenamento em nuvem. 



  
EDUCAÇÃO Suite Para 

Educação™” do 

Google para o 

aperfeiçoamento do 

processo ensino e 

aprendizagem dos 

professores e seus 

estudantes. 

adicionar/remover arquivos; Editor de textos - atividades práticas 

com participação dos cursistas; Apresentações - atividades 

práticas com participação dos cursistas; Formulários 1 - 

possibilidades de usos e alternativas. Criação de formulários; 

 Planilhas - atividades práticas, preenchimento e análise de 

dados preenchidos a partir dos formulários; 

 ClassRoom: Criação de Sala de Aula, Inserção de estudantes, 

inserção de professor auxiliar, inserção de atividades, Agenda; 

Ferramentas (apropriação de materiais): MapMaker e Google 

Mapas e Google Drive: Sites. 

 Revisão prática Google ClassRoom com apresentação das Sala 

dos Cursistas. 

 Extras: Google Livros e Google Acadêmico, Instituto Cultural 

Google, Google Imagens, YouTube. 

 
GUIA TRILHAS E 

CAMINHOS PARA A 

SUSTENTABILIDAD

E AMBIENTAL NAS 

ESCOLAS DO DF 

 
Difundir os 

conhecimentos 

técnico- pedagógicos 

aos professores da 

rede pública sobre o 

Guia Trilhas e 

Caminhos para a 

Sustentabilidade 

Ambiental nas 

Escolas do Distrito 

Federal, tendo como 

foco o 

desenvolvimento de 

aprendizagem aos 

estudantes da rede 

pública de ensino, 

visando formar 

cidadãos críticos e 

conscientes, a partir 

de uma cultura de paz 

e não violência, 

sustentabilidade e 

respeito à vida 

 

 Educação, Sustentabilidade e Cidadania Ambiental;  

 Educação Ambiental e Cultura de Paz e Sustentabilidade;  

 Educação e Gestão Sustentável da Água; 

 Educação e Gestão das Águas Residuais;  

 Educação e Mudanças Climáticas e Ambiental;  

 Educação e Formação de Cidadãos Pesquisadores;  

 Educação Saúde Integral – Escola Saudável; 

 Educação e Gestão Sustentável dos Resíduos Sólidos;  

 Educação, Energia Limpa e Fontes Renováveis de Energia. 

 
HISTÓRIA E 

MÚSICA NO 

BRASIL DO SÉC. 

XX 

 
Ampliar o 

conhecimento e 

estabelecer 

correlações entre a 

cultura e sociedade 

brasileiras do séc. XX, 

promovendo análises 

interdisciplinares 

entre História, 

Música e Sociologia, 

objetivando fornecer 

ferramentas para 

novas abordagens 

 

 Para facilitar a visualização do programa do curso os conteúdos 

a seguir se encontram apresentados em ordem cronológica 

conforme serão ministr síncronos: 

 Possibilidades interdisciplinares para a análise da sociedade a 

partir da Música e da História e sua contribuição para as práticas 

docentes. 

 O Maxixe, o preconceito racial e a rotação cultural no Rio de 

Janeiro das décadas de 1910/ 20. 

 O Choro, a era do radio, os regionais e o projeto unificador do 

governo Vargas. 

 O Baião, a melancolia sertaneja e a identidade nacional no início 



  
pedagógicas por 

parte dos docentes 

para que incidam 

direta e 

qualitativamente na 

formação dos 

estudantes dos Anos 

Finais da Educação 

Básica matriculados 

na SEEDF. 

do séc. XX. 

 A Bossa Nova, novas tecnologias e novos horizontes do 

contexto da Guerra Fria. 

 A belle époque carioca e a efervescência cultural do início do 

séc. XX. 

 A MPB, a decadência da música instrumental e a politização da 

música no contexto pós-1964. 

 A Discoteca, Indústria da Música e a Globalização Cultural, social 

e política na década de 1970. 

 O Rock, o abrasileiramento de um gênero e o contexto cultural 

brasiliense na década de 1980. 

 Música e mercado, o CD, a obsolescência programada e o 

esquecimento na década de 1990. 

 Música do século XXI: Tecnologia e sociedade de mercado do 

Arrocha ao Funk. 

 Identidades musicais brasilienses: Institucionalizações e 

Regionalismos 

 
INTEGRAÇÃO À 

CARREIRA 

ASSISTÊNCIA: 

PARTICIPAÇÃO NA 

GESTÃO PÚBLICA 

E DEMOCRÁTICA 

 
Reconhecer a 

efetividade da 

participação da 

Carreira Assistência 

para produção de um 

projeto de gestão 

democrática inovador 

nos diferentes níveis 

e instâncias da 

Secretaria de 

Educação. 

 

 A formação do sujeito ecológico e os impactos socioambientais 

no ambiente institucional; Bem-estar e cultura de paz no 

ambiente de trabalho; 

 Brasília e Gestão Regional Metropolitana da Educação; 

 Currículo Integrado, Avaliações Institucional, pontual e suas 

interconexões na qualidade da educação; Estado Democrático 

de Direito, Direitos Humanos e Função Social da Educação; 

 Inovação social na Educação e Ferramentas Tecnológicas 

Educacionais; Políticas públicas educacionais e Ação Pública na 

Educação; 

 Processos identitários e diversidade profissional: atribuições 

funcionais (ficha profissiográfica); Teorias Crítica e Pragmatista, 

Gestão por Evidência e Cultura da Experimentação; 

Transparência, prestação de contas e controle social 

(accountability). 

 
INTEGRAÇÃO À 

CARREIRA 

MAGISTÉRIO 

 
Promover a formação 

continuada junto aos 

professores 

empossados no ano 

de 2020 integrando-

os às concepções, 

princípios e 

organização 

pedagógica da 

SEEDF. 

 

 Unidade I - Das concepções teóricas do Currículo às práticas 

pedagógicas 

 Teoria Crítica e Pós Crítica Pedagogia Histórico Crítica 

Psicologia Histórico Cultural 

 Unidade II - Currículo Integrado e Educação Integral 

Interdisciplinaridade, flexibilidade e unicidade entre teoria e 

prática Tempos, espaços e oportunidades na Educação Integral 

 Unidade III - Arquiteturas Pedagógicas Contemporânea 

 Ciclos e Semestralidade Novo Ensino Médio 

 
INTEGRAÇÃO 
PEDAGÓGICA 
NOTURNO 

 
Proporcionar 

discussões e 

reflexões acerca de 

contextos teóricos e 

 

 Aprendizagens, Metodologias, Interdisciplinaridade, Currículo e 

Avaliação à luz da BNCC; 

 Aprendizagens, convivência harmônica, educação 

socioemocional, direitos humanos e cidadania; 



  
práticos dos 

processos de 

aprendizagem e 

desenvolvimento, do 

currículo, das 

avaliações e práticas 

inovadoras, à luz da 

BNCC, que subsidiem 

a construção de 

estratégias focadas 

nas aprendizagens 

dos estudantes. Além 

de abordar questões 

da educação 

socioemocional, tema 

de extrema relevância 

neste contexto vivido 

em tempo de 

pandemia. 

 Aprendizagens, criatividade, mídias e tecnologias digitais de 

informação. 

 
INTRODUÇÃO À 

ROBÓTICA 

EDUCACIONAL 

LIVRE – ALUNO 

MAKER DIGITAL Ed 

1 

Promover por meio 

da Robótica 

Educacional uma 

abordagem prática 

para trabalhar os 

conteúdos das áreas 

de Exatas, 

Linguagens e 

Ciências, utilizando a 

plataforma ESP8266. 

 

 Conhecendo motores: Servo Motores diversos; Embarcando 

componentes: Ultrassônicos, Umidade de solo, Servo Motores 

com Leds, Buzzer, LEDs, Introdução a Robótica Educacional 

Livre - possibilidades curriculares através da robótica; Sensor 

Umidade de solo e Sensor Ultrassônico. 

 
INTRODUÇÃO À 

ROBÓTICA 

EDUCACIONAL 

LIVRE – ALUNO 

MAKER DIGITAL Ed 

2 

Promover por meio 

da Robótica 

Educacional uma 

abordagem prática 

para trabalhar os 

conteúdos das áreas 

de Exatas, 

Linguagens e 

Ciências, utilizando a 

plataforma ESP8266. 

 

 Conhecendo motores: Servo Motores diversos; 

 Embarcando componentes: Ultrassônicos, Umidade de solo, 

Servo Motores com Leds, Buzzer, LEDs, LEDs RGB e LDR; 

Introdução a Robótica Educacional Livre - possibilidades 

curriculares através da robótica; 

 Sensor Umidade de solo e Sensor Ultrassônico. 

 
JOGO, INFÂNCIA E 

O CONTEXTO 

ESCOLAR 

INCLUSIVO 

Discutir fundamentos 

teórico-metodológicos 

que envolvem o 

conhecimento e a 

intervenção por meio 

do jogo no contexto 

escolar inclusivo. 

 

 A teoria das emoções em Henri Wallon (a indissociabilidade 

entre (movimento-psiquismo-emoções-cultura). O jogo na 

perspectiva histórico-cultural. 

 Jogo, infância e intervenção em uma perspectiva de inclusão. 

 
JOGOS E 

BRINCADEIRAS NA 

ESCOLA: 

PRÁTICAS 

CORPORAIS E 

LUDICIDADE NA 

Proporcionar aos 

professores e 

professoras da 

Educação Básica 

vivências práticas 

com jogos, 

brincadeiras e 

 

 Conhecimento sobre o corpo; Corpo, movimento e ludicidade; 

 A constituição do(a) educador(a) sensível; 

 História das infâncias, juventudes e o corpo nas instituições 

escolares. 



  
EDUCAÇÃO BÁSI atividades lúdicas que 

possam contribuir 

para uma prática 

pedagógica atenta 

aos anseios e 

desejos dos 

estudantes, e às 

orientações 

pedagógicas 

advindas do Currículo 

em Movimento da 

Secretaria de Estado 

de Educação do 

Distrito Federal. 

 
JOGOS E 

BRINCADEIRAS NA 

ESCOLA: 

PRÁTICAS 

CORPORAIS PARA 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL E ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Proporcionar aos 

professores e 

professoras da 

Educação Infantil e 

do Ensino 

Fundamental 

vivências práticas 

com jogos e 

brincadeiras que 

possam contribuir 

para uma prática 

pedagógica atenta 

aos anseios e 

desejos das crianças 

e às orientações 

pedagógicas 

advindas do 

Currículo em 

Movimento, da 

Secretaria de Estado 

de Educação do 

Distrito Federal, com 

vistas ao pleno 

desenvolvimento dos 

estudantes. 

 Os jogos e brincadeiras na Educação Infantil e no Ensino 

Fundamental; 

 História da Educação e dos sistemas educacionais ; 

 A formação do(a) professor(a): intervenção e prática 

pedagógica; 

 O Currículo da Educação Infantil e do Ensino Fundamental; 

 O jogo no contexto da escola: competição x cooperação; 

 Organização do Trabalho Pedagógico na perspectiva do 

Currículo em Movimento da SEEDF; 

 Os conteúdos dos jogos populares no contexto da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental; 

 Teorias de desenvolvimento e aprendizagem na escola. 

 
INTEGRAÇÃO À 

CARREIRA 

MAGISTÉRIO 

 
Promover a formação 

continuada junto aos 

professores 

empossados no ano 

de 2020 integrando-

os às concepções, 

princípios e 

organização 

pedagógica da 

SEEDF. 

 

 Unidade I - Das concepções teóricas do Currículo às práticas 

pedagógicas 

 Teoria Crítica e Pós Crítica Pedagogia Histórico Crítica 

Psicologia Histórico Cultural 

 Unidade II - Currículo Integrado e Educação Integral 

Interdisciplinaridade, flexibilidade e unicidade entre teoria e 

prática Tempos, espaços e oportunidades na Educação Integral 

 Unidade III - Arquiteturas Pedagógicas Contemporânea 

 Ciclos e Semestralidade Novo Ensino Médio 

 
INTEGRAÇÃO 
PEDAGÓGICA 
NOTURNO 

 
Proporcionar 

discussões e 

 

 Aprendizagens, Metodologias, Interdisciplinaridade, Currículo e 



  
reflexões acerca de 

contextos teóricos e 

práticos dos 

processos de 

aprendizagem e 

desenvolvimento, do 

currículo, das 

avaliações e práticas 

inovadoras, à luz da 

BNCC, que subsidiem 

a construção de 

estratégias focadas 

nas aprendizagens 

dos estudantes. Além 

de abordar questões 

da educação 

socioemocional, tema 

de extrema relevância 

neste contexto vivido 

em tempo de 

pandemia. 

Avaliação à luz da BNCC; 

 Aprendizagens, convivência harmônica, educação 

socioemocional, direitos humanos e cidadania; 

 Aprendizagens, criatividade, mídias e tecnologias digitais de 

informação. 

 
JOGOS E 

BRINCADEIRAS: 

PRÁTICAS 

CORPORAIS E 

LUDICIDADE NA 

EDUCAÇÃ BÁSICA 

Proporcionar aos 

professores e 

professoras da 

Educação Básica 

vivências práticas 

com jogos, 

brincadeiras e 

atividades lúdicas que 

possam contribuir 

para uma prática 

pedagógica atenta 

aos anseios e 

desejos dos 

estudantes, e às 

orientações 

pedagógicas 

advindas do Currículo 

em Movimento da 

Secretaria de Estado 

de Educação do 

Distrito Federal. 

 

 BNCC e as teorias do currículo; 

 Capoeira na escola. 

 Corpo, deficiência e escola; 

 Corporalidade e ludicidade na escola; 

 História das infâncias e das juventudes; 

 Jogos com material reciclável; 

 Jogos de matriz africana e indígena; 

 O currículo da educação infantil e do ensino fundamental; 

 Organização do trabalho pedagógico na perspectiva do currículo 

em movimento da SEEDF; 

 Os jogos, brincadeiras e ludicidade na perspectiva histórico-

cultural. 

 
JOGOS, 

BRINCADEIRAS E 

MATERIAIS PARA 

ALFABETIZAÇÃO 

 
Promover, através 

de experiências 

práticas e teóricas, o 

desenvolvimento da 

consciência 

alfabética e 

fonológica, 

estimulando a 

identificação, a 

criação e o 

 

 Alfabeto: letra maiúscula, ordem alfabética, identificação de 

consoantes e vogais 

 Análise de palavras significativas quanto ao número de letras, 

sílabas orais, letra inicial e final 

 Exploração estética (ritmo, rima, estrofe e silhueta) de gêneros 

da tradição oral: parlendas, cantigas, música popular, outros 

Relação de letras, palavras e imagens 

 Utilização da estrutura CV para ler e escrever palavras 



  
reconhecimento da 

palavra em sua 

forma oral e escrita, 

a partir da 

apreciação de 

histórias, 

brincadeiras e 

construção de 

materiais. 

 
LEITURAS E 

TECNOLOGIAS: 

CAMINHOS 

CRIATIVOS PARA A 

PRODUÇÃO DE 

VÍDEOS 

 
Realizar atividades 

teórico-práticas na 

perspectiva da 

ludicidade e 

criatividade, em 

contexto de aulas 

remotas, para 

professores em 

coordenação 

pedagógica coletiva. 

 

 

 Ensino Híbrido; Fotografia digital; Metodologias ativas; 

 Produção de vídeos pedagógicos; 

 
LETRAMENTOS 

CRIATIVOS EM 

CIÊNCIAS DA 

NATUREZA PARA 

ANOS INICIAIS DO 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 
Fortalecer o ensino 

de ciências da 

natureza por meio de 

estratégias didáticas 

criativas nos anos 

iniciais do Ensino 

Fundamental, para 

favorecer o 

conhecimento 

científico, como é 

produzido e suas 

relações com os 

contextos histórico e 

cultural. 

 

 Criança e Infância. Conceitos na Teoria Histórico-Cultural e suas 

implicações no desenvolvimento e na aprendizagem; 

 Atividades experimentais e investigativas no ensino de ciências 

da natureza e tecnologias; 

 Educação científica na perspectiva de letramento como prática 

social; 

 Índice de letramentos científico: o que é e como impacta na 

sociedade; 

 O ato de educar produzindo sentidos e experiências 

transformadoras; 

 Sequências didáticas à luz da Pedagogia Histórico-Crítica no 

ensino de ciências. 

 
LIBRAS BÁSICO I 

 
Capacitar os 

profissionais da 

educação para a 

utilização, em nível 

básico, da Língua 

Brasileira de Sinais 

(LIBRAS), 

possibilitando a 

comunicação em 

diversos contextos. 

 

 Introdução a Libras, Aspectos Históricos e Legislação, 

vocabulário alfabeto, números e medidas, vocabulário de 

saudações, vocabulário de calendár cores, vocabulário de 

vocabulário de família, vocabulário de verbos, vocabulário de 

meios de transportes, vocabulário de profissões, vocabulário de 

 
LIBRAS BÁSICO II 

 
Enriquecer o léxico, 

aperfeiçoar a 

compreensão e 

produção , assim 

como aprofundar os 

estudos na estrutura 

da língua a qual se 

 

 Estudo do vocabulário: características físicas e emocionais; 

objetos do lar; verbos cotidianos; alimentos e bebidas; pronomes 

pessoais, possessivos, advérbio de lugar; profissões e 

documentos; verbos e seus contextos; estados brasileiros e 

cidades de Brasília; meios de transportes e meios de co sobre a 

surdez; Decreto 5.626/2005; Vocabulário: longe e perto; Cidades 



  
constitui como 

sistema linguístico 

das comunidades de 

pessoas surdas no 

Brasil. 

do DF 

 
LÍNGUA 

BRASILEIRA DE 

SINAIS - CICLO 1, 

NÍVEL 1A 

 
Promover a formação 

continuada do 

educador 

considerando a 

educação bilíngue, 

com vistas à inclusão 

e às aprendizagens, 

propiciando a 

aquisição e a fluência 

da Libras. 

 

 

 Diferença entre língua e linguagem; 

 A Língua de sinais brasileira; aspectos históricos; pesquisadores; 

Legislação; mitos sobre as línguas de sinais; parâmetros da 

Libras; 

 alfabeto manual; cumprimentos; matriz lexical e verbos; 

 pronomes, utilização dêitica e suas aplicações; 

 números ordinais e cardinais; matriz lexical e verbos; estrutura 

sintática nas formas afirmativas, negativas e interrogativas; 

 calendário, matriz lexical e verbos; 

 família, matriz lexical e verbos; 

 cores, matriz lexical; 

 profissões, matriz lexical e ver 

 
LÍNGUA 

BRASILEIRA DE 

SINAIS - CICLO 1, 

NÍVEL 1B 

Propiciar à aquisição 

e a fluência da 

Libras considerando 

a educação bilíngue, 

com vistas à 

inclusão e às 

aprendizagens dos 

alunos surdos. 

 Cultura e identidade Surda; 

 Tecnologia assistiva; 

 Valores monetários, matriz lexical e verbos e aplicação sintática; 

 Material escolar, matriz lexical e verbos; 

 Meios de transporte, matriz lexical e verbos e aplicação 

sintática;. 

 Meios de comunicação, matriz lexical e verbos e aplicação 

sintática;  

 Adjetivos e seus antônimos, matriz lexical, verbos e aplicação 

sintática; 

 Cores, matriz lexical e verbos e aplicação sintática. 

 
LÍNGUA 

BRASILEIRA DE 

SINAIS - CICLO 1, 

NÍVEL 1C 

 
Promover a formação 

do educador que atua 

na área da surdez, 

propiciando a 

aquisição e a fluência 

da (Libras) com 

vistas ao estudante 

surdo. 

 

 Bilinguismo dos surdos; 

 Identidade e cultura surda; 

 Animais, matriz lexical e verbos, aplicação sintática, matriz 

lexical e verbos; 

 Frutas, matriz lexical e verbos, aplicação sintática, matriz lexical 

e verbos; 

 Esportes, matriz lexical e verbos; aplicação sintática, matriz 

lexical e verbos; 

 Corpo humano, matriz lexical e verbos; aplicação sintática, matriz 

lexical e verbos; 

 Saúde humana, matriz lexical e verbos; aplicação sintática, 

matriz lexical e verbos; 

 Estados brasileiros, matriz lexical e verbos; aplicação sintática, 

matriz lexical e verbos. 

 
LINGUAGENS 

DIGITAIS PARA 

 
Orientar professores 

para o uso educativo 

 

 Narrativa transmidiática e transmídia 

 Pesquisa, download e instalação de aplicativos e softwares. 



  
ELABORAÇÃO DE 

NARRATIVAS 

MIDIÁTICAS 

das tecnologias 

digitais de informação 

e comunicação com 

foco no planejamento 

de aulas para a 

construção de 

diversas narrativas 

por meios digitais. 

 Uso de aplicativos para dispositivos móveis para edição e 

utilização de imagens, gifs e avatares 

 Criação de jogos do tipo QUIZ com utilização de software, 

aplicativo ou site livre e gratuito (kahoot/plickers) 

 Elaboração de construção de narrativa textual/imagética com 

com uso de editor (Texto/apresentação) 

 Elaboração de histórias em quadrinhos por meio de ferramenta 

digital; (Toondon ou Makebeliefs Comix) 

 Edição de vídeo com a utilização de software livre e 

gratuito;(App ou Openshot) -Elaboração de stop-motion por 

meio de aplicativo. 

 Elaboração de conteúdo textual e/ou imagético por meio de 

ferramenta digital.(Ex.:Canvas) 

 
MALA DE JOGOS 

MATEMÁTICOS: 

ATIVIDADE LÚDICA 

EM SALA DE AULA 

Proporcionar aos 

profissionais da 

educação momentos 

de vivência, estudo e 

reflexão sobre a 

utilização do jogo e 

de atividades lúdicas 

nas aulas de 

matemática. 

 

 Jogos de estratégia. * Jogo e interdisciplinaridade * O jogo e as 

operações matemáticas. * O número e suas funções. * O papel 

do jogo na sala de aula 

 
MARCOS TEÓRICO 

METODOLÓGICOS 

DA EDUCAÇÃO DO 

CAMPO: 

CONSTRUTOS 

HISTÓRICOS, 

SOCIAIS, 

CULTURAIS E 

LITERÁRIOS 

 
Contribuir com a 

formação continuada 

na Educação Básica 

por meio da produção 

de conhecimentos 

voltados à elaboração 

de percursos 

didáticos que 

possibilitem ampliar e 

qualificar as práticas 

pedagógicas de 

professores e 

professoras que 

atuam nas escolas do 

campo do Distrito 

Federal. 

 

 Educação do campo como modalidade de ensino da educação 

básica; 

 Educação do campo e territorialidade: convergências 

metodológicas de saberes, vozes e sentidos; 

 Aspectos epistemológicos para uma educação do/no campo em e 

para direitos humanos; 

 A relação trabalho – educação como categorias metodológicas 

estruturantes na educação do campo; 

 Pedagogia da Alternância: princípios teórico práticos; 

 
MARIA DA PENHA 

VAI À ESCOLA 

PARA GESTORES, 

ORIENTADORES 

EDUCACIONAIS E 

PARTÍCIPE 

 
Oportunizar a 

formação dos 

profissionais, na área 

do 

combate/prevenção à 

violência doméstica e 

familiar contra a 

mulher, direitos das 

mulheres, Lei Maria 

da Penha e 

encaminhamento à 

rede de proteção. 

 

 A Lei Maria da Penha, as instituições e a educação. 

 A Lei Maria da Penha e as escolas do Distrito Federal. 

 A rede de proteção às mulheres em situação de vítimas de 

violência doméstica e familiar e a integração da rede 

educacional. 

 Gênero e Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e o 

papel da escola. 



  
 
MARIA DA PENHA 

VAI À ESCOLA 

PARA 

PROFESSORES E 

MONITORES 

 
Oportunizar a 

formação dos 

profissionais, na área 

do 

combate/prevenção à 

violência doméstica e 

familiar contra a 

mulher, direitos das 

mulheres, Lei Maria 

da Penha e 

encaminhamento à 

rede de proteção. 

 

 A Lei Maria da Penha, as instituições e a educação. 

 A Lei Maria da Penha e as escolas do Distrito Federal. 

 A rede de proteção às mulheres em situação de vítimas de 

violência doméstica e familiar e a integração da rede 

educacional. 

 Gênero e Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e o 

papel da escola. 

 
MARIA DA PENHA 

VAI À ESCOLA: 

ABORDAGEM 

TÉCNICA DAS 

SITUAÇÕES DE 

VIOLÊNCIA 

SEXUAL PARA 

GESTORES, 

ORIENTADORES 

EDUCACIONAIS E 

PARTÍCIPES 

 

 
Oportunizar a 

formação dos 

profissionais de 

educação e da rede 

partícipes, no tema 

da violência sexual, 

bem como no 

atendimento e 

encaminhamento das 

situações de 

violência sexual 

identificadas no 

contexto escolar. 

 

 Gênero, Violência Sexual e Educação. 

 Identificação, acolhimento e encaminhamento das situações de 

violência sexual no contexto escolar. 

 Lei Maria da Penha e legislações de proteção à criança e o 

adolescente. Prevenção à violência sexual na escola. 

 
MARIA DA PENHA 

VAI À ESCOLA: 

ABORDAGEM 

TÉCNICA DAS 

SITUAÇÕES DE 

VIOLÊNCIA 

SEXUAL PARA 

PROFESSORES E 

MONITORES 

Oportunizar a formação 

dos profissionais de 

educação e da rede 

partícipes, no tema da 

violência sexual, bem 

como no atendimento e 

encaminhamento das 

situações de violência 

sexual identificadas no 

contexto escolar. 

 Atendimento inicial e encaminhamento pela rede, especialmente 

a educação, dos casos de violência sexual contra crianças e 

adolescentes e mulheres adultas.  

 Gênero, violência sexual e educação.  

 Lei Maria da Penha, Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei 

no 13.431 e Decreto no 9.603 de dezembro de 2018.  

 Identificação das situações de violência sexual no contexto 

escolar.  

 Medidas de proteção e de responsabilização.  

 Procedimentos dos profissionais da educação em caso de 

suspeita de violência contra criança e adolescente e mulheres 

adultas.  

 Propostas de prevenção no contexto escolar. 

 
MEDIAÇÃO DE 

CONFLITOS COMO 

PRÁXIS 

PEDAGÓGICA 

 
Promover uma práxis 

pedagógica dialógica 

crítica-reflexiva frente 

aos desafios da 

convivência escolar 

de educar um sujeito 

integral a partir do 

respeito, da 

dignidade humana e 

relações 

 Conflito: orientações, ideologias, caracterização, função e 

disfunções;  

 Dimensões pedagógicas da mediação: sustentabilidade, 

diversidade, cida humanos;  

 Gestão de Projetos em Mediação no Contexto Escolar;  

 Mediação e cooperação X arbitragem e conciliação;  

 Mediação Social dos Co Escolar;  

 Tipos de violência: direta, estrutural e cultura;  

 Técnicas de Mediação no Contexto Escolar: nível pessoal, 

interpessoal e coletivo;  



  
democráticas.  Viol desafio da convivência; 

 
MEDIAÇÃO NA 

ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA NO 

ÂMBITO DA 

SEEDF 

 
Formar servidores da 

Secretaria de Estado 

de Educação do 

Distrito Federal para 

atuarem na 

qualidade de 

mediadores no 

contexto da 

administração 

pública. 

 

 Panorama histórico dos métodos consensuais de solução de 

conflitos. Moderna teoria do conflito. 

 Espirais do Conflito. 

 Legislação, Sistema jurídico e aportes. Etapas da mediação: 

Pré-mediação Voluntariedade e involuntariedade. 

 Autocomposição: Consenso e Dissenso. Rotina de 

acompanhamento na GMEC. Mediação administrativa. 

 Trabalhos e projetos com foco na autocomposição. Rede de 

Gestão de Conflitos. 

 
MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVA

S: OLHARES, 

PERCEPÇÕES. 

NOVAS ROTINAS 

EM TEMPOS 

DIALÓGICOS 

 
Analisar o processo 

de ressocialização de 

jovens em conflito 

com a lei e suas 

mudanças ao longo 

das diretrizes 

educativas e 

jurídicas, com um 

enfoque nas escolas 

de Socioeducação do 

Distrito federal, 

pensando sobre 

novas metodologias 

para essa 

modalidade de 

ensino. 

 

 Histórico da Ressocialização de crianças e jovens em conflito 

com a lei. 

 Ressocialização no Distrito Federal. 

 Direitos humanos. Direitos fundamentais. Cidadania. Educação. 

Cidadania global. 

 Perfil sociocultural e econômico do jovem em privação de 

liberdade. 

 Documentos norteadores da Socioeducação. 

 A organização do trabalho pedagógico no contexto da 

Socioeducação. 

 Reflexão do cotidiano escolar no contexto da Socioeducacão 

entre professor e aluno e entre pares. 

 
MESTRAS E 

MESTRES GRIÔ NA 

FORMAÇÃO DE 

PROFESSORAS/ES: 

SABERES 

TRADICIONAIS E 

ESCOLARES 

Proporcionar 

formação continuada 

aos profissionais da 

educação a fim de 

produzir e 

compartilhar 

conhecimento sobre 

Africanidades e 

Cultura Afro-

Brasileira, 

contribuindo na 

reflexão e combate 

às formas de racismo 

e de preconceito 

presentes no 

cotidiano escolar. 

Além disso, o curso 

prevê o diálogo entre 

saberes de Mestres 

Griô e aqueles 

produzidos no interior 

das instituições. 

 

 Contação de histórias africanas e afro-brasileiras; 

 Agência de mulheres negras: Experimentos fotográficos e 

estética afro-brasileira; 

 Povo de quilombo: resistência e resiliência; 

 Ancestralidade e processos educativos tradicionais; 

 Jogos africanos e suas potencialidades pedagógicas e criativas; 

 Domesticação e docilização de corpos. 



  
 
MIDIAS - 

CRIATIVIDADE E 

INOVAÇÃO NA 

EDUCAÇÃO 

Compreender a 

linguagem 

cinematográfica e a 

aplicação desses 

conceitos em 

recursos 

audiovisuais como 

ferramentas para os 

processos de ensino 

e aprendizagem. 

 Análise crítica de conteúdo cinematográfico para a sala de aula; 

Educação e tecnologia; 

 O professor e o meio mídia; Roteiro; 

 Cenário e iluminação; Direção de cena 

 O processo de edição e Vídeo. 

 
MÍDIAS - 

CRIATIVIDADE E 

INOVAÇÃO NA 

EDUCAÇÃO 

Compreender a 

linguagem 

cinematográfica e a 

aplicação desses 

conceitos em recursos 

audiovisuais como 

ferramentas para os 

processos de ensino e 

aprendizagem. 

 Análise crítica de conteúdo cinematográfico para a sala de aula; 

Educação e tecnologia; 

 O professor e o meio mídia; Roteiro; 

 Cenário e iluminação; Direção de cena; 

 O processo de edição e Vídeo. 

 
MOBILIDADE E 

TRÂNSITO PARA A 

EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E 

ADULTOS (1º E 2º 

SEGMENTOS - 

EJA) 

Compreender os 

aspectos teóricos e 

práticos na temática 

mobilidade urbana, 

desenvolvendo 

ações em Educação 

para o Trânsito. 

 Cotidiano das Cidades; 

 Cotidiano das Cidades e as Tecnologias a serviço da Vida; 

 O Projeto Político Pedagógico da Escola; 

 Planejamento e Elaboração das Atividades relacionadas à temática; 

 Cidadania (Princípio da Igualdade); 

 Os meios de transportes como facilitador da mobilidade urbana; 

 O Ser Geográfico; 

 A cidade e um pequeno relatório da cartografia da cidade; 

 O trânsito. 

MOBILIDADE E 

TRÂNSITO PARA 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

Compreender os 

aspectos teóricos e 

práticos na temática 

mobilidade urbana, 

desenvolvendo ações 

em Educação para o 

Trânsito. 

 Os meios de transportes como facilitador da mobilidade urbana; 

 Trânsito/mobilidade/cidadão; O pedestre e suas necessidades 

(crianças, cadeirantes, deficientes físicos visuais e auditivos); 

 A importância da utilização dos jogos e das brincadeiras para as 

aprendizagens relacionadas às temáticas; 

 O Projeto Político Pedagógico da escola; Planejamento e 

elaboração de atividades relacionadas às temáticas; 

 Cidadania (Princípio da Igualdade); A cidade e um pequeno 

relatório da cartografia da cidade. 

 

 

MOBILIDADE E 

TRÂNSITO PARA 

O 1º ANO DO 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Compreender os 

aspectos teóricos e 

práticos na temática 

mobilidade urbana, 

desenvolvendo ações 

em Educação para o 

Trânsito. 

Cotidiano das Cidades; 

 Cotidiano das Cidades e as Tecnologias a serviço da Vida; 

 O Projeto Político Pedagógico da Escola; 

 Planejamento e Elaboração das Atividades relacionadas à temática; 

 Cidadania (Princípio da Igualdade); 

 Os meios de transportes como facilitador da mobilidade urbana; 

 O Ser Geográfico; 

 A cidade e um pequeno relatório da cartografia da cidade; 

 O trânsito 



  
 

MOBILIDADE E 

TRÂNSITO PARA 

O 2º ANO DO 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Compreender os 

aspectos teóricos e 

práticos na temática 

mobilidade urbana, 

desenvolvendo ações 

em Educação para o 

Trânsito. 

Cotidiano das Cidades; 

 Cotidiano das Cidades e as Tecnologias a serviço da Vida; 

 O Projeto Político Pedagógico da Escola; 

 Planejamento e Elaboração das Atividades relacionadas à temática; 

 Cidadania (Princípio da Igualdade); 

 Os meios de transportes como facilitador da mobilidade urbana; 

 O Ser Geográfico; 

 A cidade e um pequeno relatório da cartografia da cidade; 

 O trânsito 

 
MOBILIDADE E 

TRÂNSITO PARA 

O 3º ANO DO 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Compreender os aspectos 

teóricos e práticos na 

temática mobilidade 

urbana, desenvolvendo 

ações em Educação para 

o Trânsito. 

Cotidiano das Cidades; 

 Cotidiano das Cidades e as Tecnologias a serviço da Vida; 

 O Projeto Político Pedagógico da Escola; 

 Planejamento e Elaboração das Atividades relacionadas à temática; 

 Cidadania (Princípio da Igualdade); 

 Os meios de transportes como facilitador da mobilidade urbana; 

 O Ser Geográfico; 

 A cidade e um pequeno relatório da cartografia da cidade; 

 O trânsito 

 

 
MOBILIDADE E 

TRÂNSITO PARA 

OS 4º E 5º ANOS 

DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Compreender os aspectos 

teóricos e práticos na 

temática mobilidade 

urbana, desenvolvendo 

ações em Educação para 

o Trânsito. 

Cotidiano das Cidades; 

 Cotidiano das Cidades e as Tecnologias a serviço da Vida; 

 O Projeto Político Pedagógico da Escola; 

 Planejamento e Elaboração das Atividades relacionadas à temática; 

 Cidadania (Princípio da Igualdade); 

 Os meios de transportes como facilitador da mobilidade urbana; 

 O Ser Geográfico; 

 A cidade e um pequeno relatório da cartografia da cidade; 

 O trânsito 

MOBILIDADE E 

TRÂNSITO PARA 

OS ANOS FINAIS 

DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Compreender os aspectos 

teóricos e práticos na 

temática mobilidade 

urbana, desenvolvendo 

ações em Educação para 

o Trânsito. 

Cotidiano das Cidades; 

 Cotidiano das Cidades e as Tecnologias a serviço da Vida; 

 O Projeto Político Pedagógico da Escola; 

 Planejamento e Elaboração das Atividades relacionadas à temática; 

 Cidadania (Princípio da Igualdade); 

 Os meios de transportes como facilitador da mobilidade urbana; 

 O Ser Geográfico; 

 A cidade e um pequeno relatório da cartografia da cidade; 

O trânsito 

MOBILIDADE E 

TRÂNSITO PARA 

O ENSINO MÉDIO 

Compreender os aspectos 

teóricos e práticos na 

temática mobilidade 

urbana, desenvolvendo 

ações em Educação para 

o Trânsito. 

Cotidiano das Cidades; 

 Cotidiano das Cidades e as Tecnologias a serviço da Vida; 

 O Projeto Político Pedagógico da Escola; 

 Planejamento e Elaboração das Atividades relacionadas à temática; 

 Cidadania (Princípio da Igualdade); 

 Os meios de transportes como facilitador da mobilidade urbana; 

 O Ser Geográfico; 

 A cidade e um pequeno relatório da cartografia da cidade; 

O trânsito 



  
 
MOBILIDADE E 

TRÂNSITO: 

CRIAÇÃO DE 

JOGOS E 

BRINCADEIRAS 

INCLUSIVAS 

Compreender os aspectos 

teóricos e práticos na 

temática mobilidade 

urbana, desenvolvendo 

ações em Educação para 

o Trânsito. 

 

 Educação para o Trânsito Legislação de Trânsito 

 A importância de jogos e brincadeiras no processo de 

aprendizagem A acessibilidade em jogos e brincadeiras 

 Produção de jogos adaptados 

COORDENAÇÕES 

PROPOSITIVAS - 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL E ANOS 

INICIAIS DO 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Ressignificar os 

espaços e tempos da 

coordenação 

pedagógica, articulando 

– os aos desafios 

pedagógicos da SEDF, 

a fim instrumentalizar e 

fortalecer os 

coordenadores 

pedagógicos das 

unidades de ensino. 

 Validação das matrizes do SIPAEDF no Ensino Fundamental e 

Médio 

 Brasília 60 anos: educação patrimonial do currículo à sala de 

aula 

 Regimento Escolar e Escrituração 

 Garantia das aprendizagens e redução das taxas de reprovação 

escolar  

 Currículo em Movimento aplicado no contexto escolar 

 Adaptações/Adequações curriculares: planejamento e registros  

COORDENAÇÕES 

PROPOSITIVAS - 

ANOS FINAIS DO 

ENSINO 

FUNDAMENTAL E 

ENSINO MÉDIO 

Fortalecer o espaço de 

Coordenação 

Pedagógica alinhado 

aos desafios 

pedagógicos da 

SEEDF, por meio da 

formação continuada 

exclusiva para os 

coordenadores 

pedagógicos, a fim de 

orientar/nortear/facilitar 

os trabalhos 

desenvolvidos na 

coordenação 

pedagógica coletiva. 

 Validação das matrizes do SIPAEDF no Ensino Fundamental e 

Médio 

 Brasília 60 anos: educação patrimonial do currículo à sala de 

aula 

 Regimento Escolar e Escrituração 

 Garantia das aprendizagens e redução das taxas de reprovação 

escolar  

 Currículo em Movimento aplicado no contexto escolar 

 Adaptações/Adequações curriculares: planejamento e registros  

 

COORDENAÇÕES 

PROPOSITIVAS - 

NOTURNO 

Ressignificar os 

espaços e tempos da 

coordenação 

pedagógica, articulando 

– os aos desafios 

pedagógicos da SEDF, 

a fim instrumentalizar e 

fortalecer os 

coordenadores 

pedagógicos das 

unidades de ensino. 

 Validação das matrizes do SIPAEDF no Ensino Fundamental e 

Médio 

 Brasília 60 anos: educação patrimonial do currículo à sala de 

aula 

 Regimento Escolar e Escrituração 

 Garantia das aprendizagens e redução das taxas de reprovação 

escolar  

 Currículo em Movimento aplicado no contexto escolar 

 Adaptações/Adequações curriculares: planejamento e registros  

 

 
MOODLE ONLINE - 
INICIANTE 

 
Utilizar, pesquisar, 

avaliar e produzir 

recursos digitais 

visando o uso do 

 

 Avaliação Formativa na EaD; 

 Conceituação de E@D. Educação Híbridos, Educação Remota e 

AVA. Criação e gerenciamento das atividades: Fórum, tarefa e 



  
ambiente virtual de 

aprendizagem 

Moodle, a fim de 

promover 

aprendizagens no 

espaço escolar, com 

ou sem sala de aula 

e/ou em aula sem 

sala, numa 

perspectiva voltada 

ao ensino híbrido. 

questionário; Criação e gerenciamento dos recursos: Arquivo, 

pasta, URL, página; Elaboração de Matriz do Design Educacional; 

 Ferramentas e relatórios avaliativos disponíveis no Moodle; 

Organização do trabalho pedagógico na EaD; Planejamento, 

mediação e avaliação na EaD. 

 
MULHERES 
INSPIRADORAS 

 
Conhecer os 

fundamentos do 

Programa Mulheres 

Inspiradoras para 

desenvolver projetos 

pedagógicos autorais 

de leitura e escrita na 

escola, numa 

perspectiva 

interdisciplinar e 

transversal e em 

consonância com as 

diferentes realidades 

de atuação. 

 

 Atuação de docentes e demais profissionais da escola como 

agentes de letramento.  

 Concepção da escrita, da leitura e da oralidade na perspectiva 

Cultura de paz na escola.  

 Educação em/para os direitos humanos, a cidadania, a 

diversidade e a sustentabilidade.  

 Exercício de escrita autoral.  

 Estrat leitura ativa e crítica em sala de aula.  

 Literaturas características de uma “escrevivência para a 

diversidade”.  

 Pedagogia de projetos em integração co Protagonismo juvenil.  

 Prevenção e combate à violência contra a mulher e minorias. 

 
MULHERES 

INSPIRADORAS: 

PEDAGOGIA 

ENGAJADA E 

LETRAMENTOS 

CRÍTICOS. 

 
Subsidiar 

profissionais da 

educação para que 

construam projetos 

pedagógicos 

autoraisalinhados à 

agenda educacional 

antirracista e 

antissexista, 

comprometida com a 

garantia do direito 

àaprendizagem. 

 

 Avaliação formativa- avaliação para as aprendizagens. 

 Currículo em Movimento e BNCC: competências e habilidades 

relacionadas à leitura e à escrita. Educação Antirracista e 

Educação Antissexista: Tecnologias de Gênero e Racismo 

Estrutural Especificidades da educação no contexto da 

pandemia. 

 Estudos Decoloniais- Colonialidade do ser, do saber e do poder; 

 Literatura contra-hegemônica: literatura, indígena e afro-

brasileira de autoria feminina Pedagogia Crítica e Pedagogia 

Histórico-Crítica 

 Pedagogia de Projetos: alternativa transgressiva à educação 

bancária. 

 Professoras e professores como intelectuais transformadores: 

escrita de projeto pedagógico. Teoria Social dos Letramentos: 

práticas e eventos de letramento, letramento como prática 

social. 

 
MÚSICA E 

INCLUSÃO: 

VIVÊNCIAS E 

PRODUÇÃO DE 

INSTRUMENTOS 

MUSICAIS 

ALTERNATIVOS 

 
Explorar 

possibilidades 

pedagógicas 

vivenciadas no 

processo de 

construção e uso de 

instrumentos 

 

 Ludicidade, criatividade e interdisciplinaridade em vivências 

musicais;  

 Música, identidade e inclusão em sala de aula;  

 Objetos sonoros e grupos musicais  

 características, partes e elementos;  

 Percepção sonora: noções básicas de acústica, ressonância e 



  
musicais feitos a 

partir de materiais 

acessíveis e 

reutilizáveis de forma 

inclusiva e 

interdisciplinar. 

elementos do som;  

 Uso de materiais especificidades na construção de 

instrumentos musicais. 

 
MUSICALIDADE EM 

AÇÃO: SABERES E 

VIVÊNCIAS 

 
Ampliar conhecimento 

e desenvolver 

estratégias para o 

trabalho pedagógico 

com música conforme 

disposto no Currículo 

em Movimento do 

Distrito Federal. 

 

 Músicas das culturas do Brasil e do Mundo; Ritmo, melodia e 

harmonia; Silêncio e pausa; Sons do corpo; Tecnologias de 

Informação e Comunicação musicais educativas. 

 
NOS CAMINHOS DO 

AUDIOVISUAL: 

NOVAS TRILHAS 

2020 (7ª EDIÇÃO) 

Fomentar a produção 

de curtas que 

promovam ações 

educativas, 

estimulando a 

apropriação da 

linguagem 

audiovisual na 

construção do 

conhecimento em 

sala de aula e fora 

dela. 

 Definição do audiovisual - como se dá a elaboração de um 

audiovisual (filme ficcional e não ficcional) e suas diferentes 

etapas; 

 Pré-produção de vídeos - Ideia e roteiro em um caráter 

pedagógico (filme ficcional e não ficcional); 

 Produção – captação de imagem, luz e som. (filme ficcional e 

não ficcional); 

 Pós- produção – edição e montagem (filme ficcional e não 

ficcional); 

 Socialização das produções do curso(filme ficcional e não 

ficcional); 

 
NOVO ENSINO 
MÉDIO 

Proporcionar 

reflexões acerca da 

estrutura do Novo 

Ensino Médio 

articuladas à BNCC 

nas Unidades 

Escolares do Projeto 

Piloto. 

 O Currículo em Movimento da SEEDF, a estrutura do Novo 

Ensino Médio e Objetivos de Aprendizagem Metodologia 

cientifica, Eletivas e Trilhas de Aprendizagens 

 Metodologias Ativas e o Protagonismo Estudantil Avaliação 

 
NOVO ENSINO 
MÉDIO - 
AVANÇADO 

Geral 

Aprofundamento da 

formação continua 

dos docentes para 

atuar 

na realidade do Novo 

Ensino Médio, por 

meio da apropriação 

das bases legais, dos 

pressupostos teóricos 

do novo Curriculo da 

SEEDF e dos 

Itinerários Formativos 

para que possam 

refletir acerca das 

diversas 

possibilidades 

decorrentes da nova 

 Novo Ensino Médio no Brasil e no contexto do Distrito Federal. 

 A (re)organização pedagógico-administrativa do Ensino Médio 

no Distrito Federal. Planejamento interdisciplinar por Áreas de 

conhecimento. 

 Aplicação do novo currículo. 

 Introdução aos Itinerários Formativos: diferentes percursos para 

aprofundamento das Eletivas e Trilhas de Aprendizagem. 

 As Metodologias Ativas: Concepções e práticas inovadoras para 

a busca da efetivação das aprendizagens essenciais e 

significativas. Avaliação educacional: Avaliação para as 

aprendizagens e Avaliação dos objetivos de aprendizagens. 



  
organização do 

trabalho pedagógico 

da etapa. 

 
NOVO ENSINO 
MÉDIO - BÁSICO 

Geral Formar os 

docentes para atuar 

na realidade do Novo 

Ensino Médio, por 

meio da apropriação 

das bases legais, dos 

pressupostos 

teóricos da BNCC e 

dos Itinerários 

Formativos para que 

possam refletir 

acerca das diversas 

possibilidades 

decorrentes da nova 

organização do 

trabalho pedagógico 

da etapa; 

 Novo Ensino Médio no Brasil e no contexto do Distrito Federal. 

 A (re)organização pedagógico-administrativa do Ensino Médio 

no Distrito Federal. 

 A BNCC e o Currículo em Movimento do DF. 

 Pressupostos teóricos da SEEDF e o processo de revisitação 

curricular (2017-2020). Formação Geral Básica (FGB) e as 

aprendizagens essenciais. 

 Planejamento interdisciplinar por Áreas de conhecimento. 

 Introdução aos Itinerários Formativos: diferentes percursos para 

aprofundamento das Eletivas e Trilhas de Aprendizagem. 

 As Metodologias Ativas: Concepções e práticas inovadoras para 

a busca da efetivação das aprendizagens essenciais e 

significativas. 

 Avaliação educacional: Avaliação para as aprendizagens e 

Avaliação dos objetivos de aprendizagens. 

 
O AUDIOVISUAL 

NA PRÁTICA 

PEDAGÓGICA 

DOCENTE 

Compreender a 

linguagem 

cinematográfica e a 

aplicação desses 

conceitos em 

recursos 

audiovisuais como 

ferramentas para os 

processos de ensino 

e aprendizagem. 

 

 Análise crítica de conteúdo cinematográfico para a sala de aula; 

 Aspectos técnicos do cinema: fotografia, desenho sonoro, montagem, 

roteiro, etc; 

 Conteúdo transmidiático e gamificação; 

 Da pré-produção ao lançamento da obra audiovisual e sua relação 

com o processoensino-aprendizagem; 

 O processo de edição por apps para smartphones como Kinemaster 

 
O AUTISMO E O 

BRINCAR NO 

CONTEXTO 

ESCOLAR 

 
Compreender 

fundamentos teórico- 

metodológicos que 

envolvem a 

intervenção por meio 

do jogo em crianças 

com o Transtorno do 

Espectro Autista 

(TEA) no contexto 

escolar inclusivo. 

 Especificidades do transtorno do espectro autista; 

 Fundamentos teórico-metodológicos que explicam os processos 

de aprendizagem e de desenvolvimento da criança na 

perspectiva histórico-cultura A constituição do esquema corporal 

da criança com o desenvolvimento típico e com o 

desenvolvimento atípico (Uma abordagem Walloniana); 

 A emoção e o movimento corporal humano; 

 O jogo no contexto da teoria histórico-cultural 

 Processos e métodos de inserção da criança com TEA em 

grupos de crianças com o desenvolvimento típico; Aspectos do 

desenvolvimento infantil: Uma abordagem da teoria histórico 

cultural. 

 
O BRINCAR E O 

ENSINO 

ESTRUTURADO NO 

AUTISMO 

 
Promover práticas 

pedagógicas lúdicas 

e inclusivas por meio 

de produção de 

materiais concretos, 

ensino estruturado, 

práticas criativas, 

jogos e brincadeiras 

para auxiliar o 

 

 A importância da criatividade e da imaginação na infância; 

 A importância da ludicidade na sala de aula: 

jogos/brincadeiras/atividades para criança Confecção e técnicas 

de utilização de materiais pedagógicos, explorando 

alfabetização, matemática, cores e formas, esquema corporal, 

pinça, latera visual; 

 Ensino estruturado, aplicação e Níveis de trabalho do Método 



  
atendimento às 

crianças com 

autismo. 

TEACCH;  

 O espectro Autista, suas características e Noções de Análise Apli 

Comportamento (ABA). 

 
O CORPO - SAÚDE 

E MOVIMENTO 

CONSCIENTE 

 
Contribuir para a 

saúde e qualidade 

de vida dos 

estudantes e 

profissionais da 

educação da 

SEEDF, 

fortalecendo a 

cultura da 

sustentabilidade no 

âmbito educacional. 

 

 Saúde e sua evolução 

 Princípios do movimento consciente como um método de 

organização do corpo e mente 

 Benefícios do Movimento Consciente a saúde 

 Reeducação postural 

 Contrologia do Movimento Consciente no ambiente escolar 

 
O DESENHO 

UNIVERSAL PARA 

A APRENDIZAGEM 

E O USO DE 

SOFTWARE 

EDUCACIONAL 

 
Apresentar, explorar, 

analisar e aplicar o 

Software educacional 

para atender as 

necessidades 

educacionais 

específicas na 

alfabetização 

matemática de 

crianças que 

apresentam, ou não, 

deficiência intelectual 

 

 Acessibilidade; 

 Desenho universal para aprendizagem; Tecnologias 

Educacionais; 

 Tecnologia Assistiva; 

 Tecnologia como apoio no processo de ensino e aprendizagem. 

 
O GRÊMIO 

ESTUDANTIL NA 

GESTÃO ESCOLAR 

 
Contribuir para o 

fortalecimento e 

ampliação da 

atuação do Grêmio 

Estudantil na gestão 

escolar democrática, 

no âmbito das ações 

públicas direcionadas 

para a qualidade 

educacional e 

amparadas na 

promoção da 

cidadania, da 

participação e da 

autonomia dos 

estudantes. 

 

 Accountability, Recursos Financeiros e Legislações na 

participação estudantil Brasília e Gestão Regional Metropolitana 

da Educação 

 Currículo em movimento da Educação Básica e a Avaliação da 

Aprendizagem Estado Democrático de Direito, Direitos Humanos 

e Função Social da Educação Grêmio Estudantil: Histórico, 

Estrutura, Função e Atuação 

 Inovação social na Educação e Ferramentas Tecnológicas 

Educacionais O cuidado de si, do outro e do ambiente na 

promoção de cultura de paz Políticas públicas educacionais e 

Ação Pública na Educação 

 Processos de identificação dos estudantes no contexto escolar 

 Teorias Crítica e Pragmatista, Gestão por Evidência e Cultura 

da Experimentação 

 
O PAPEL DO JOGO 

E DA 

COLETIVIDADE NO 

DESENVOLVIMENT

O DA CRIANÇA 

COM TRANSTORNO 

DO ESPECTRO 

 
Discutir fundamentos 

teórico-metodológicos 

e vivenciar práticas 

corporais 

colaborativas que 

envolvem o 

conhecimento e a 

 

 Especificidades do transtorno do espectro autista;  

 A constituição do esquema corporal da criança com o 

desenvolvimento típico e com o desenvolvimento abordagem 

Walloniana);  

 O espaço, o tempo, o corpo e o jogo no processo de 

desenvolvimento da criança;  



  
AUTISTA (TEA) intervenção em 

crianças com o 

Transtorno do 

Espectro Autista 

(TEA). 

 A emoção e o movimento corporal huma brincadeira envolvendo 

a interação entre crianças com o desenvolvimento típico e 

crianças com deficiência.  

 Processos e métodos de inserção da cria grupos de crianças 

com o desenvolvimento típico;  

 Aspectos do desenvolvimento infantil: Uma abordagem da teoria 

histórico cultural. Vivências cor 

 
O TEATRO DO 

OPRIMIDO COMO 

FERRAMENTA DA 

EDUCAÇÃO DO 

CAMPO 

 
Conhecer e praticar 

técnicas e formas 

teatrais baseadas na 

ética e na 

solidariedade, a partir 

do Teatro do 

Oprimido, 

desenvolvendo, por 

meio do teatro, 

discussões 

pertinentes as 

aprendizagens 

acerca da Educação 

do Campo. 

 

 Jogos teatrais para o desenvolvimento de formas do Teatro do 

Oprimido. 

 Pilares da Educação do Campo (campo, políticas públicas e 

educação) 

 Teatro do Oprimido: Teatro Imagem, Teatro Fórum e Teatro 

Jornal. 

 
O TEMPO E O SOM 

– O BRASIL DO 

SÉC. XX NA 

HISTÓRIA E NA 

MÚSICA 

 
 

Ampliar o 

conhecimento sobre a 

cultura e sociedade 

brasileiras do séc. XX 

e as análises 

interdisciplinares entre 

História, Música e 

Sociologia visando 

fornecer ferramentas 

para novas 

abordagens 

pedagógicas. 

 Possibilidades interdisciplinares para a análise da sociedade a 

partir da Música e da História. 

 O Baião, a melancolia sertaneja e a identidade nacional no início 

do séc. XX. 

 O Maxixe, o preconceito racial e a rotação cultural no Rio de 

Janeiro das décadas de 1910/ 20. 

 O Choro, a era do radio, os regionais e o projeto unificador do 

governo Vargas. 

 A belle époque carioca e a efervescência cultural do início do 

séc. XX. 

 A Bossa Nova, novas tecnologias e novos horizontes do 

contexto da Guerra Fria. 

 A MPB, a decadência da música instrumental e a politização da 

música no contexto pós-1964. 

 A Discoteca, a invasão norte-americana e o fortalecimento 

daBlack Music nos finais dos anos 1970. 

 O Rock, o abrasileiramento de um gênero e o contexto cultural 

brasiliense na década de 1980. 

 Música e mercado, a comercialização do CD, a obsolescência 

programada e o esquecimento na década de 1990. 

 O Novo Choro, a musica como elemento de encontro e o resgate 

de uma cultura quase perdida. 

 O Mangue-beat e a antropofagia do séc. XXI. 

 Do Rap ao Funk, a democratização da produção e protagonismo 

do indivíduo na sociedade de mercado. 

 
O TERRITÓRIO 

COMO 

Construir 

conhecimentos sobre 

 

 Os fundamentos da Educação do Campo; 



  
FERRAMENTA 

PEDAGÓGICA NA 

EDUCAÇÃO DO 

CAMPO 

a Educação do 

Campo e avançar na 

produção coletiva de 

conhecimento sobre 

formas de 

representar e intervir 

sobre o território das 

escolas da educação 

do Campo. 

 Mapeamento do espaço escolar e do território; 

 Planejamento e intervenção no espaço escolar para criação e 

ressignificação dos Espaços Educativos. 

 Inventário Social, Histórico e Cultural. 

 
OFICINA 

Fundamentar 

professores, 

primariamente de 

Educação Física, do 

projeto Educação com 

Movimento, de 

princípios de 

metodologias 

aplicadas do ensino 

de Dança para a 

Educação Básica. 

 

 Dança e ambiente 

 Dança e meios tecnológicos 

 Fundamentação de Metodologias de Dança 

 Produção conjunta 

 Projeto interventivo 

 
OFICINA CRIANDO 

SLIDES COM O 

GOOGLE 

APRESENTAÇÕES 

(MÓDULO BÁSICO) 

 

 
Produzir slides 

utilizando o Google 

Apresentações. 

1º encontro 

 Abrindo o Google Apresentações (abordar a opção de escolha 

do design dos slides). 

 Apresentar a barra de ferramentas, menu de opções, sair. 

 Inserir imagens (via internet, arquivo, etc). 

 Inserir GIFs . 

 Inserir vídeos. 

 Inserir formas (setas, círculos, etc). 

 Opções de design dos slides. 

 Salvar o arquivo . 

 Compartilhar o arquivo, para visualização, para edição conjunta. 

 Apresentar os slides via Google Meet para o professor formador 

e demais cursistas. 

2º encontro 

 Socialização das experiências. 

 Apresentar os slides (modelo final) via Google Meet para o 

professor formador e demais cursistas. 

 
OFICINA EM 

EDUCAÇÃO DO 

CAMPO: PASSO-A-

PASSO PARA A 

CONSTRUÇÃO DO 

INVENTÁRIO 

Orientar as escolas do 

campo na construção 

do Inventário 

Histórico-Social, 

Cultural e Ambiental. 

 O Inventário como ferramenta de investigação para a construção 

da Escola do Campo; Políticas Públicas em Educação do 

Campo; 

 Matrizes da Educação do Campo. 

 
ORGANIZAR E 

FORMAR: 

INVENTARIANDO 

A ESCOLA DO 

CAMPO POR MEIO 

DA AÇÃO- 

Construir 

coletivamente o 

Inventário da Escola 

do Campo CED Incra 

9 por meio da 

elaboração e 

realização de planos 

 Matriizes da Educação do Campo 

 Metodologiias de regiistro,, arquiivo,, siistematiização e escriita;; 

 Inventáriio Sociial,, Hiistóriico,, Cultural e Ambiiental;; 

 Educação Popular;; 

 Pedagogiia do Opriimiido;; 

 Teatro do Opriimiido 



  
REFLEXÃO de aula articulados ao 

trabalho de 

sistematização de 

informações 

coletadas em campo 

envolvendo a 

comunidade escolar. 

 Agroecologiia;; 

 Soberaniia aliimentar.. 

 
PEDAGOGIAS 

URBANAS EM SÃO 

SEBASTIÃO: QUE 

TAL A ESCOLA NA 

RUA? 

Habilitar profissionais 

da educação a 

relacionarem seus 

conteúdos 

curriculares à 

realidade local 

vivenciada pelos 

seus estudantes por 

meio do 

desenvolvimento de 

um olhar crítico para 

a cidade, de 

procedimentos de 

pesquisa e da 

realização de saídas 

de campo a partir da 

produção autoral. 

 

  Conflitos socioambientais do século XXI;  

 Espaço Geográfico, território, lugar e sujeito social;  

 Globalização: normas globais e territórios normativ História de 

Formação de Brasília e de São Sebastião;  

 Urbanização e Direito à Cidade; 

 
PEDAGOGIAS 

URBANAS: A 

ESCOLA NA RUA 

POR CIDADES 

MAIS 

SUSTENTÁVEIS 

Habilitar profissionais da 

educação a relacionarem 

seus conteúdos 

curriculares à realidade 

local vivenciada pelos 

seus estudantes por meio 

do desenvolvimento de 

um olhar crítico para a 

cidade, de procedimentos 

de pesquisa e da 

realização de saídas de 

campo a partir da 

produção autoral. 

 Aprendizagem por Procedimentos de Pesquisa;  

 Conflitos socioambientais do século XXI;  

 Educação Ambiental com compromisso social;  

 Espaç território, lugar e sujeito social;  

 Globalização: normas globais e territórios normativos;  

 Introdução à História de Formação de Brasília;  

 Transform Sociedades Sustentáveis;  

 Urbanização e Direito à Cidade; 

 
PEDAGOGIAS 

URBANAS: 

PRÁTICAS DE 

PESQUISA 

Desenvolver 

pesquisas para coleta 

de dados, produção 

de conteúdos e 

atividades escolares 

conectadas à 

realidade local das 

crianças e jovens do 

Distrito Federal. 

 Conceito de Pesquisa e suas metodologias; Conflitos 

socioambientais do século XXI; Educação Ambiental; 

 Educação Integral e Territórios Educativos; Educação 

Patrimonial; 

 Espaço Geográfico, território, lugar e sujeito social; Formação 

Urbana de Brasília; 

 Globalização e desenvolvimento local; Infância e Cidade. 

 Urbanização e Direito à Cidade; 

 
PLANEJAMENTO E 

PRODUÇÃO DE 

AULAS REMOTAS 

(PARA 

PLATAFORMA E 

IMPRESSÃO) 

Refletir sobre a 

prática docente; 

Aprofundar o debate 

sobre as estratégias 

e recursos didáticos 

na prática escolar. 

Promover a reflexão 

 

 Currículo em Movimento, Pedagogia Histórico-Crítica e as 

aprendizagens em aulas remotas; 

 Gestão da Aprendizagem: planejamento no contexto da 

pandemia, construção das atividades, recursos / tutoriais; 

 Avaliação Formativa. 



  
sobre o novo olhar 

para a prática 

pedagógica. 

 
PLANEJAMENTO 

PEDAGÓGICO E 

PRODUÇÃO DE 

SEQUÊNCIAS 

DIDÁTICAS EM 

AULAS REMOTAS 

Apontar, de forma 

prática, estratégias 

para auxiliar os 

docentes a 

redimensionar seus 

planejamentos de 

ensino, bem como 

auxiliá-los na 

instrumentalização e 

montagem de 

sequências didáticas 

remotas que visem 

maior engajamento 

dos estudantes. 

 

 Seleção de conteúdos significativos; 

 Organização do planejamento pedagógico; 

 Produção de sequências didáticas remotas; 

 Estratégias para estimular o engajamento dos estudantes; 

 Autoavaliação; 

 Ferramentas: Google Sala de Aula; Google Meet; Google Forms; 

Google Docs; Jamboard; Padlet; Microsoft Word, Microsoft 

Powerpoint. 

 
PLANEJAMENTO, 

MEDIAÇÃO E 

AVALIAÇÃO NO 

MOODLE 

 
Conhecer, utilizar, 

pesquisar, formatar, 

mediar e avaliar no 

ambiente virtual de 

aprendizagem 

Moodle, a fim de 

promover 

aprendizagens online 

visando a preparação 

do profissional da 

educação para atuar 

sob a perspectiva da 

qualidade social da 

educação no espaço 

escolar, com ou sem 

sala de aula 

presencial, numa 

perspectiva voltada 

ao ensino híbrido em 

ensino a distância 

e/ou ensino remoto. 

Conceituação na EAD: 

 Cursos Híbridos; # Educação online; 

 Ambiente Virtual de Aprendizagem; # Moodle. 

Planejamento, mediação e avaliação na EaD: 

 Como Planejar um Curso a Distância 

 Elaboração de Matriz do Design Educacional 

 O Papel do Professor Tutor na Aprendizagem Mediada por 

Tecnologia # Avaliação Formativa na plataforma Moodle. 

 

Estruturação do Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA. 

 Criação e gerenciamento de atividades: tarefa, lição, enquete, 

questionário e wiki;  

 Criação e gerenciamento dos recursos: Arquivo, pasta, URL, 

página e livro; 

 
PLANEJANDO A 

ATIVIDADE 

ESCOLAR À LUZ 

DA EDUCAÇÃO 

DO CAMPO - 

ANOS FINAIS E 

ENSINO MÉDIO 

 
Elaborar planos de 

aulas com base no 

Currículo em 

Movimento e, em 

especial, nos 

pressupostos teóricos 

da Educação do 

Campo. 

 

 O conceito de escola do campo; 

 A Pedagogia da Alternância: história, conceito, metodologia; 

Políticas públicas em Educação do Campo; 

 O inventário como ferramenta de investigação para construção 

da escola do campo. 

 
PLANEJANDO A 

ATIVIDADE 

ESCOLAR À LUZ 

DA EDUCAÇÃO 

Elaborar planos de 

aulas com base no 

Currículo em 

Movimento e, em 

especial, nos 

 O conceito de escola do campo; 

 A Pedagogia da Alternância: história, conceito, metodologia; 

 Políticas públicas em Educação do Campo; 



  
DO CAMPO - 

ANOS INICIAIS 

pressupostos teóricos 

da Educação do 

Campo. 

 O inventário como ferramenta de investigação para construção 

da escola do campo. 

 
PLANEJANDO A 

ATIVIDADE 

ESCOLAR NOS 

ANOS FINAIS E NO 

ENSINO MÉDIO: O 

CURRÍCULO À LUZ 

DA EDUCAÇÃO 

DO CAMPO - CRE 

GAMA 

Elaborar planos de 

aulas com base no 

Currículo em 

Movimento e, em 

especial, nos 

pressupostos teóricos 

da Educação do 

Campo. 

 O conceito de escola do campo; 

 A Pedagogia da Alternância: história, conceito, metodologia; 

 Políticas públicas em Educação do Campo; 

 O inventário como ferramenta de investigação para construção 

da escola do campo. 

 

 
PLANEJANDO A 

ATIVIDADE 

ESCOLAR NOS 

ANOS INICIAIS: O 

CURRÍCULO À LUZ 

DA EDUCAÇÃO 

DO CAMPO - CRE 

GAMA 

Elaborar planos de 

aulas com base no 

Currículo em 

Movimento e, em 

especial, nos 

pressupostos teóricos 

da Educação do 

Campo. 

 

 O conceito de escola do campo; 

 A Pedagogia da Alternância: história, conceito, metodologia;  

 Políticas públicas em Educação do Campo; 

 O inventário como ferramenta de investigação para construção 

da escola do campo. 

 
PLANEJANDO A 

ATIVIDADE 

ESCOLAR: O 

CURRÍCULO À LUZ 

DA EDUCAÇÃO 

DO CAMPO - CRE 

CEILÂNDIA 

Elaborar planos de 

aulas com base no 

Currículo em 

Movimento e, em 

especial, nos 

pressupostos teóricos 

da Educação do 

Campo. 

 

 O conceito de escola do campo; 

 A Pedagogia da Alternância: história, conceito, metodologia;  

 Políticas públicas em Educação do Campo; 

 O inventário como ferramenta de investigação para construção 

da escola do campo. 

 
PLANEJANDO A 

ATIVIDADE 

ESCOLAR: O 

CURRÍCULO À LUZ 

DA EDUCAÇÃO 

DO CAMPO - CRE 

SÃO SEBASTIÃO 

Elaborar planos de 

aulas com base no 

Currículo em 

Movimento e, em 

especial, nos 

pressupostos teóricos 

da Educação do 

Campo. 

 

 O conceito de escola do campo; 

 A Pedagogia da Alternância: história, conceito, metodologia;  

 Políticas públicas em Educação do Campo; 

 O inventário como ferramenta de investigação para construção 

da escola do campo. 

 
PLANO - EJA: 

LETRAMENTO 

MATEMÁTICO, 

CIENTÍFICO E 

TRANSVERSALIDA

DE 

Promover um espaço 

dialógico sobre os 

recursos 

metodológicos 

relacionados à práxis 

do profissional da 

educação atuante na 

EJA 1°, 2º e 3º 

segmentos, 

especificamente no 

letramento 

matemático e 

científico, dentre 

 

 

 Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens e Adultos 2020 

e outros marcos regulatórios. Sujeitos: dignidade humana e 

respeito no processo de ensino-aprendizagem da EJA. Diálogos 

Intersetoriais na EJA 

 Instrumento Metodológico de Ação Interventiva (IMAI) 

 Letramento matemático e científico, projetos e ambientes 

virtual de ensino na EJA 2º e 3º segmentos Regulamentos, 

intersetorialidade e a transversalidade na realidade da EJA 



  
outras temáticas 

referentes à 

transversalidade e 

diálogos intersetoriais  

 
PLENA ATENÇÃO: 

PRÁTICAS PARA A 

SAÚDE E PAZ 

Promover o 

desenvolvimento 

integral dos 

profissionais da 

educação, por meio 

da prática da Plena 

Atenção, para que 

possam lidar de 

forma mais saudável 

com os desafios da 

vida pessoal e 

profissional. 

 

 

 Atenção Plena e sustentabilidade: saber cuidar(se) Plena 

Atenção: conceito e benefícios 

 Práticas formais e informais de Atenção Plena: características, 

possibilidades e vivências Princípios básicos da prática de Plena 

Atenção 

 
PLURALIDADE DA 

EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E 

ADULTOS - EJA 

NAS BANCAS DE 

APTIDÃO DA 

SEEDF 

 
Qualificar os 

professores para 

atuação nas bancas 

de aptidão da EJA. 

 Perfil Profissional; 

 Educação Especial e Inclusiva; Integração Curricular; Educação 

Profissional; 

 Integração da EJA com a Educação Profissional; Educação a 

Distância; Pessoas em Situação de Rua; 

 Pessoas em privação de liberdade; 

 Perfil do estudante e do professor da EJA; Mundo do Trabalho; 

Legislação Trabalhista ligada à pessoa com deficiência. 

 
PRÁTICA DE 

MEDIAÇÃO DE 

CONFLITOS NO 

CONTEXTO 

ESCOLAR 

Promover uma práxis 

pedagógica dialógica 

e reflexiva frente aos 

desafios da 

(con)vivência escolar 

que contribua na 

educação de um 

sujeito integral que 

participe da vida 

social a partir do 

diálogo, do respeito, 

da dignidade humana 

e mantenha relações 

mais democráticas e 

sustentáveis. 

 

 Articulação de rede interna e externa a escola; 

 Gestão de Projetos em Mediação no Contexto Escolar; 

 Procedimentos e Técnicas on-line e presenciais de Mediação no 

Contexto Escolar: nível pessoal, interpessoal e coletivo. 

 
PRÁTICAS 

CORPORAIS 

LÚDICAS NA 

ESCOLA 

Evidenciar 

experiências, 

vivências e reflexões 

críticas de práticas 

educacionais e 

pedagógicas 

centradas nas 

manifestações da 

cultura corporal e na 

ludicidade, bem 

como, com as 

práticas que tenham 

o adolescente como 

 

 

 A Natureza (especificidades) e a Organização do Trabalho 

Pedagógico nos Anos Finais; As práticas corporais como 

Manifestações da Cultura Corporal; 

 Os jogos e as brincadeiras e o Direito de Brincar; 

 A esportivização das práticas corporais, o esporte mercadoria e 

o Direito ao Esporte; Dança, música e a corporalidade; 

 A ginástica, o corpo sob controle e o Direito ao Lazer; Capoeira, 

Diversidade e Educação Inclusiva; 

 Circo, Juventudes e Periferia. 



  
sujeito e a escola - e 

sua relação com a 

comunidade - como 

espaço privilegiado 

para as 

aprendizagens, em 

especial nos Anos 

Finais do Ensino 

Fundamental 

 
PRÁTICAS 

EDUCACIONAIS 

INOVADORAS 

Fomentar o 

conhecimento para 

construção de ações 

pedagógicas 

inovadoras e 

fortalecer as práticas 

pedagógicas que 

proporcionam novas 

vivências no 

ambiente escolar 

existentes na SEDF. 

 

 

 Princípios gerais de aprendizagem Dispositivos pedagógicos 

 Avaliação formativa, contínua e sistemática 

 Currículo da subjetividade, da comunidade, universal, integração 

curricular e diversidade Projeto, planejamento e roteiro de 

estudo 

 
PRÁTICAS 

EDUCACIONAIS 

INOVADORAS  

(4 ESCOLAS 

ESPECÍFICAS) 

Fortalecer o 

compartilhamento 

de experiências 

entre as Unidades 

Escolares 

participantes do 

projeto piloto em 

Práticas 

Pedagógicas 

Inovadoras. 

 

 Matriz axiológica, carta de princípios, acordo de convivência, 

termos de compromisso Dispositivos pedagógicos - O que são, 

quais são, para que usá-los? 

 Metodologia de Projetos Registros de avaliação Tutoria 

 
PRÁTICAS PARA O 

ENSINO REMOTO 

NOTURNO 

Reconhecer e discutir 

o contexto educativo 

do ensino noturno 

pela visão e ação do 

professor que atua 

nas modalidades 

Regular e EJA e, 

assim, construir, de 

forma colaborativa, 

metodologias e 

práticas de ensino 

que atendam às 

necessidades 

formativas dos jovens 

e adultos estudantes. 

 

 

 Introdução à roteirização de aulas com base na teoria da PHC. 

 Elaboração de material de acordo com os 4 passos (O aluno 

sempre sabe alguma coisa, por que aprender isso, o que 

aprendo é sempre interdiscip produção). 

 Atividade de formatação de material. 

 
PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

ANTIRRACISTAS: 

JOGOS E 

BRINCADEIRAS 

 
Promover uma 

pedagogia 

antirracista através 

de jogos e 

brincadeiras. 

 

 A construção da sociedade patriarcal e escravista durante o 

período colonial 

 A escravidão moderna e o tráfico de escravizados 

 Conflitos territoriais, étnicos, políticos e religiosos 

 Estruturação do raciocínio lógico e sequencial 



  
 
PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

PARA O 

ATENDIMENTO 

EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO - 

AEE 

 
Ressignificar as 

práticas pedagógicas 

desenvolvidas no 

contexto da Sala de 

Recursos da rede 

pública de ensino do 

Distrito Federal, a 

partir da proposição 

do trabalho 

pedagógico, da 

confecção de 

recursos pedagógicos 

e da utilização da 

Tecnologia Assistiva 

junto aos estudantes 

público alvo do AEE. 

 O Atendimento Educacional Especializado 

 A Pedagogia Histórico-Crítica e a Teoria Histórico-Cultural O 

papel do professor na Sala de Recursos 

 Aprendizagem e desenvolvimento atípico Avaliação formativa 

 O Plano AEE 

 Desenvolvimento afetivo e social do estudante Desenvolvimento 

psicomotor Desenvolvimento cognitivo 

 Letramento e Língua Materna Letramento Matemático 

Tecnologias Assistivas 

 
PROBNCC: ARTE - 

EDUCAÇÃO E 

PERSPECTIVAS DO 

CURRÍCULO EM 

MOVIMENTO DO 

DISTRITO FEDERAL 

Formar os 

professores de Arte 

do Ensino 

Fundamental - anos 

finais - sobre as 

perspectivas do 

Currículo em 

Movimento do DF em 

consonância com as 

seis dimensões de 

conhecimento para o 

ensino de arte e os 

territórios da arte. 

 Currículo em Movimento – Componente Curricular de Arte – EF 

Anos Finais; Arte como linguagem e seus territórios; Curadoria 

educativa e co Repertório cultural; Argumentação; Pensamento 

científico, crítico e criativo; Obras de arte digital; Tecnologias 

digitais na escola; Dimensões de c 

 Objetivos de Aprendizagem em arte; Dança, Teatro e o Ensino 

Tradicional; Preconceitos com a Arte (Dança e Teatro no 

contexto escolar); A contrib o aprendizado da Dança e do 

Teatro?; Quais são os conteúdos específica da área de Dança e 

Teatro?; Para onde vai o ensino da Dança e do Teat de Objetos; 

A música na sala de aula; Processo de criação e materialidade: 

de Territórios da Arte Objetivos de Aprendizagem do Currículo 

em Federal; Relações entre processo de criação, materialidade e 

o Currículo em Movimento do Distrito Federal; elaboração de um 

projeto pedagógico. 

 
PROBNCC: 

CURRÍCULO EM 

MOVIMENTO NA 

PERSPECTIVA DA 

SALA DE AULA - 

REFLEXÕES E 

AÇÕES EM TORNO 

DA ÁREA DE 

CIÊNCIAS DA 

NATUREZA 

Promover formação 

continuada de 

professores do 

componente 

curricular Ciências da 

Natureza, Ensino 

Fundamental 

– Anos Finais, para 

fortalecer a 

implementação do 

Novo Currículo em 

Movimento (2018), 

através de estudos e 

vivências práticas-

reflexivas que 

possibilitem conhecer 

a fundamentação e a 

nova organização 

curricular, bem como, 

a construção de 

situações de 

aprendizagem com 

foco nas aulas de 

 

 

 As oito competências de Ciências da Natureza da BNCC e 

implicações na prática pedagógica. 

 Fundamentos teóricos da Área de Ciências da Natureza da 2º 

edição do Currículo em Movimento do DF. 

 Estrutura e organização dos objetivos de aprendizagem do 

Currículo em Movimento. 

 Diversificação metodológica no ensino de Ciências da Natureza. 

 Planejamento, construção e desenvolvimento de Situações de 

Aprendizagem em Ciências da Natureza. 



  
Ciências da Natureza. 

 
PROBNCC: 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

E CURRÍCULO 

 

Refletir sobre os 

aspectos teóricos- 

metodológicos da 

educação física, com 

vistas a elaboração e 

implementação de 

propostas 

pedagógicas 

articuladas com a 

segunda versão do 

Currículo em 

Movimento da 

Educação Básica. 

 

 Pressupostos teóricos da Educação Física no Currículo 

 Pedagogia Histórico-crítica e educação física 

 A Cultura Corporal como objeto de ensino da educação física 

 Educação integral 

 Os Blocos de conteúdos da Educação Física 

 Jogos 

 Esportes 

 Ginástica 

 Danças e Atividades Rítmicas – Expressivas 

 Lutas 

 Conhecimentos sobre o corpo 

 Práticas Corporais de Aventura 

 Desafios para implementação do Currículo 

 EDF e Temas Transversais 

 Inclusão nas aulas de educação física 

 A falta de estrutura e material e os impactos para a EDF 

Organização do trabalho Pedagógico 

 A Coordenação Pedagógica 

 Progressão didático-pedagógica 

 
PROBNCC: ENSINO 

DE HISTÓRIA NO 

CURRÍCULO EM 

MOVIMENTO 

 

Subsidiar a ação de 

professores como 

sujeitos do processo 

de ensino- 

aprendizagem para 

aprimorar sua 

formação intelectual e 

profissional a partir da 

adoção dos 

pressupostos teóricos 

da 2ª edição do 

Currículo em 

Movimento. 

 

 Ciências Humanas: currículo, conceitos e temas. 

 Currículo integrado e o ensino de História 1.1) Ensino de História 

e Educação Integral 

 O papel da história para uma cidadania democrática 

 Consciência histórica e o ensino história: a intencionalidade do 

agir no tempo 

 Possibilidades interdisciplinares e Eixos Transversais: os 

conceitos de cidadania, patrimônio, diversidade e 

sustentabilidade 

 Atitude historiadora e progressão curricular 2.1) Características 

de uma atitude historiadora. 2.2) Metodologias ativas no ensino 

de história. 

 Protagonismo de todas e todos no Currículo em Movimento 

3.1)Protagonismo de todas e todos no Currículo em Movimento 

 3.2) Leis 10639 e 11645: caminhos para uma pedagogia 

decolonial, antirracista e intercultural 3.3) Gênero e História das 

Mulheres 

 
PROBNCC: 

GEOGRAFIA E 

ENSINO- 

APRENDIZAGEM - 

PERSPECTIVAS DO 

CURRÍCULO EM 

MOVIMENTO DO 

Formar os 

professores de 

Geografia do Ensino 

Fundamental anos 

finais sobre as 

perspectivas do 

Currículo em 

Movimento do DF. 

 

 Currículo em Movimento – Componente Curricular de Geografia 

– EF Anos Finais 



  
DISTRITO 

FEDERAL 

 
PROBNCC: LÍNGUA 

ESTRANGEIRA NA 

PERSPECTIVA DO 

CURRÍCULO EM 

MOVIMENTO 

 
Refletir 

sobre/aprimorar as 

práticas sociais 

desenvolvidas por 

estudantes e 

professores de Língua 

Estrangeira da Rede 

Pública de Ensino na 

perspectiva do 

Currículo em 

Movimento do DF. 

 

 

 Currículo em Movimento – Componente Curricular de Língua 

Estrangeira – EF Anos Finais. 

 
PROBNCC: 

LÍNGUA 

PORTUGUESA E 

ENSINO-

APRENDIZAGEM - 

LEITURAS E 

POSSIBILIDADES 

A PARTIR DO 

CURRÍCULO EM 

MOVIMENTO (EF - 

ANOS FINAIS) 

Formar os 

professores de 

Língua Portuguesa 

do Ensino 

Fundamental anos 

finais do componente 

curricular de Língua 

Portuguesa do 

currículo em 

movimento. 

 

 Currículo em Movimento – Componente curricular de Língua 

Portuguesa – EF Anos Finais. 

 
PROBNCC: 

ORIENTAÇÕES 

CURRICULARES 

PARA O ENSINO DE 

MATEMÁTICA 

 
Desenvolver nos 

cursistas, docentes 

em atuação, a 

compreensão dos 

referenciais teórico-

práticos para refletir, 

analisar, criar e 

implementar planos 

de aula fundados nos 

objetivos de 

aprendizagem 

propostos no 

componente de 

matemática do 

Currículo em 

Movimento. 

 

 Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento e o ensino 

de matemática 

 As orientações curriculares para o ensino de matemática, 

análises a partir do eixo Números. 

 As mudanças do Currículo em Movimento, análises a partir do 

bloco pensamento Algébrico nos anos iniciais e Álgebra nos 

anos finais Progressão curricular, análises a partir do bloco 

Probabilidade e Estatística 

 A natureza da formulação e da resolução de problemas, análises 

a partir blocos Grandezas e Medidas e Geometria A avaliação 

nas aulas de matemática 

 
PRODUÇÃO DE 

MATERIAIS 

DIDÁTICOS EM 

EAD: NOÇÕES 

BÁSICAS 

 
Aprender a 

desenvolver e 

incorporar, de forma 

mais efetiva, os 

recursos das TICs nas 

práticas pedagógicas, 

compreendendo o 

potencial desses 

recursos bem como 

 

 Administração e gestão do tempo 

 O ensino a distância e suas contribuições; 

 Design Instrucional na EAD- Matriz de Design Educacional. 

Noções de Administração do Moodle; 

 Produção (planejamento, edição e publicação) de conteúdos 

para EaD. Ferramentas para produção de materiais digitais: 

Power Point, Flip Builder, Canva. 



  
sua produção. 

 
PRODUÇÃO DE 

MATERIAL 

DIDÁTICO NO 

ENSINO. REGULAR, 

EJA E 

SOCIOEDUCAÇÃO 

Subsidiar docentes 

da educação básica 

na elaboração de 

material didático, 

considerando o 

currículo em 

movimento, a 

abordagem teórico-

metodológica de 

sequências didáticas 

(SD), o trabalho com 

múltiplas linguagens 

e com gêneros 

discursivos/textuais 

nos diferentes 

componentes 

curriculares e áreas 

do conhecimento. 

 

 Currículo em movimento Sequência Didática (SD) 

 Proposta didática da Pedagogia Histórico-crítica Recursos 

educacionais abertos e recursos tecnológicos Compreensão 

leitora e produção escrita 

 Gêneros Discursivos/textuais Multimodalidade 

 
PRODUÇÃO DE 

MATERIAL 

DIDÁTICO PARA 

EJA NO SISTEMA 

PRISIONAL - 

MODALIDADE A 

DISTÂNCIA 

Subsidiar docentes 

de EJA/ Sistema 

Prisional na 

elaboração de 

material didático para 

a Educação a 

distância, 

considerando as 

prescrições legais e 

normativas da EJA e 

a proposta didática 

da Pedagogia 

histórico- crítica. 

 Princípios da EaD. 

 Noções de gênero textual. 

 Recursos linguísticos, discursivos e imagéticos na elaboração de 

materiais didáticos. Recursos Educacionais Abertos (REA). 

 Normas de referenciação (ABNT). Autoria e pesquisa na prática 

docente. 

 Documentos norteadores da EJA / Sistema Prisional. Pedagogia 

Histórico-crítica. 

 Psicologia Histórico-cultural. 

 Proposta didática da Pedagogia Histórico-crítica. 

Interdisciplinaridade e Transversalidade. 

 
PRODUÇÃO DE 

MATERIAL 

DIDÁTICO: 

PRÁTICAS 

SOCIAIS, 

PROPOSTA 

METODOLÓGICA E 

DESIGN 

Discutir proposta 

metodológica para a 

produção de material 

didático, na 

perspectiva da 

pedagogia histórico-

crítica, na avaliação 

formativa e no 

princípio da 

interdisciplinaridade. 

 Didática da Pedagogia Histórico-Crítica Proposta metodológica 

 Importância do design para o material impresso e digital Direitos 

autorais, classificação indicativa, linguagem pedagógica Avaliação 

Formativa 

 Adequação/adaptação curricular Gamificação e Ludicidade 

 
PRODUÇÃO DE 

MATERIAL 

PEDAGÓGICO 

PARA EJA NO 

SISTEMA 

PRISIONAL - 

MODALIDADE A 

DISTÂNCIA - EAD 

 
Subsidiar 

professores/as do 

Sistema Prisional 

na elaboração de 

material 

pedagógico em 

Educação a 

distância 

 

 Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

 Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens e Adultos do 

Distrito Federal. Pedagogia Histórico-crítica e Psicologia 

Histórico-cultural. 

 Currículo em movimento da Educação Básica. Fundamentos da 

EAD. 



  
(CADERNOS DE 

APRENDIZAGEM). 

 
PRODUTOS 

CULTURAIS NO 

ENSINO- 

APRENDIZAGEM 

DAS CIÊNCIAS 

HUMANAS 

Possibilitar aos 

professores da 

SEEDF discussão 

prático-teórica a 

respeito das 

necessidades 

pedagógicas 

requeridas no 

processo de ensino-

aprendizagem das 

Ciências Humanas 

em um contexto de 

grande circulação 

dos produtos 

culturais no mundo 

contemporâneo, bem 

como ofertar 

estratégias 

pedagógicas 

multifacetadas para 

se trabalhar a partir 

das diferentes mídias 

desta indústria 

cultural. 

 

 

 Apropriações Prático-Teóricas dos Produtos Culturais como 

Recursos Pedagógicos para as Ciências Humanas; 

 Produtos Audiovisuais da Cultura Pop no Ensino-Aprendizagem 

das Ciências Humanas; 

 Ludicidade e Gameficação no Ensino-Aprendizagem de Ciências 

Humanas. 

 
PROGRAMA 

APRENDER VALOR 

– EDUCAÇÃO 

FINANCEIRA NAS 

ESCOLAS 

Ed 2 

Formar os 

professores para que 

ensinem educação 

financeira (EF) a 

estudantes do Ensino 

Fundamental a partir 

de abordagem 

transversal e 

integrada a disciplinas 

obrigatórias, como 

preconiza a Base 

Nacional Comum 

Curricular – BNCC. 

 

 

 Introdução ao Aprender Valor: o programa na perspectiva do 

professor. 

 Educação Financeira Pessoal: ação estratégica para desenvolver 

competências e promover mudanças. Aprender Valor na sala de 

aula: proposta de execução de projetos escolares com Educação 

Financeira. 

 
PROGRAMA 

APRENDER VALOR 

– GESTÃO DO 

PROGRAMA NAS 

ESCOLAS. 

Formar os gestores 

escolares de escolas 

que aderirem ao 

programa, de modo 

a incorporar o tema 

educação financeira 

aos currículos e às 

propostas 

pedagógicas de sua 

unidade escolar. 

 

 Gestão da Aprendizagem na Escola e Trabalho Colaborativo. 

 Gestão do Currículo com ênfase em Temas Contemporâneos 

Transversais. Projetos Escolares com Educação Financeira. 

 
PROJETO DE 

MEDIAÇÃO DE 

Desenvolver o 

planejamento e 

implementação de 

 

 Articulação de rede interna e externa à escola;  



  
CONFLITOS NO 

CONTEXTO 

ESCOLAR 

ações/estratégias 

pedagógicas em 

mediação de 

conflitos na escola 

que favoreçam a 

cultura de paz e a 

EDH no projeto 

político-pedagógico 

da escola. 

 Conflito X Violência;  

 Metodologia de Projeto e Pesquisa-Ação;  

 Planejamento e Gestão de no Contexto Escolar.  

 Práticas de Mediação Social de Conflitos no Contexto 

Escolar; 

 
PROJETO DE 

PESQUISA E 

INTERVENÇÃO NA 

EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

Contribuir na 

formação continuada 

dos servidores da 

SEEDF para a 

elaboração, 

acompanhamento e 

aplicação prática de 

projetos de pesquisa 

e intervenção na área 

da Educação e áreas 
afins. 

 

 Aspectos teóricos-metodológicos da pesquisa 

 Elaboração do projeto de pesquisa e projeto de intervenção 

prática Escrita do projeto de pesquisa 

 Escrita e aplicação de projeto de intervenção na educação básica 

na SEEDF Pesquisa como ferramenta de conhecimento e 

resolução de problemas 

 
PROJETO DE VIDA 

- EDUCAR PARA O 

SÉCULO XXI 

Promover 

experiências teórico-

práticas com 

abordagens e 

metodologias diversas 

para atuação com o 

projeto de vida na 

escola. 

 Autoconsciência, autoconhecimento e autocuidado do sujeito 

integral; Competências socioemocionais nas relações consigo e 

com o outro; Hábitos e atitudes positivas, individuais e coletivas; 

 Identificação de forças, fragilidades e características dos 

comportamentos; 

 Modulação das emoções e sentimentos, a partir dos 

conhecimentos da inteligência emocional Planejamento 

estratégico e gerenciamento de vida; 

 Valores e necessidades na interação consigo e com o outro; 

 Visão empreendedora com atitudes que impactam o projeto de 

vida; 

 
PROJETO DE VIDA 

- INICIANDO A 

JORNADA 

Apresentar os 

pressupostos da nova 

unidade curricular 

Projeto de Vida , 

oferecendo subsídios 

para iniciar o trabalho 

em sala de aula no 

ano letivo de 2021. 

 

 O que é Projeto de Vida 

 As 4 dimensões do Projeto de Vida 

 
RECRIANDO COM 

PAPÉIS: O 

SCRAPBOOK NA 

ESCOLA COMO 

FAVORECEDOR 

DAS 

APRENDIZAGENS 

Vivenciar atividades 

didático-pedagógicas 

criativas, lúdicas e 

sustentáveis por meio 

de criações em 

papéis a fim de 

contribuir com as 

ações pedagógicas 

escolares. 

 

 Matemática em papel: formas geométricas, unidades de medida 

e plano cartesiano;  

 Memoriais descritivos e outros gêneros textuais;  

 Origem, c ferramentas de Scrapbook;  

 Scrapbook na contação de histórias;  

 Sustentabilidade na ação pedagógica: educação ambiental 

formal, gestão de res da natureza. 

 
RECURSOS 
DIGITAIS NA 
EDUCAÇÃO 

Instrumentalizar os 

professores para o uso 

pedagógico de recursos 

 

 Recursos Educacionais Abertos – REA: conceito, uso, criação e 

compartilhamento.  



  
digitais na EaD.  Podcast: produção de áudio para aulas online. 

 Multimeios para Webinar, Live e reunião online. 

 
RECURSOS 

EDUCACIONAIS 

ABERTOS – REA E 

MOODLE NA 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 
Instrumentalizar os 

Formadores da EAPE 

e agentes parceiros. 

para o uso 

pedagógico de 

Recursos 

Educacionais Abertos 

- REA e da Plataforma 

Moodle na construção 

de cursos para a 

formação de 

professores e 

profissionais da 

educação, numa 

perspectiva voltada à 

EAD e ao ensino 

híbrido. 

 

 Conceituação de EaD, AVA, Metodologias e Tecnologias ativas; 

 Recursos Educacionais Abertos – REA: conceito, uso, criação e 

compartilhamento; Organização do trabalho pedagógico para 

formação de professores em EaD; 

 Elaboração de Matriz do Design Educacional - Planejamento, 

mediação e avaliação formativa na EaD; Criação de curso no 

Moodle – (laboratório virtual); 

 Criação e gerenciamento de ferramentas no Moodle - Recursos 

e Atividades. 

 
RELAÇÕES 

INTERPESSOAIS E 

CULTURA DE PAZ 

NAS ESCOLAS DE 

GESTÃO 

COMPARTILHADA 

COM A 

SEGURANÇA 

Proporcionar 

espaços dialógicos 

de estudo, análise e 

compartilhamento de 

práticas pedagógicas 

criativas e interativas 

que promovam 

reflexões sobre a 

Educação para a 

Cultura da Paz, 

processos interativos 

e comunicativos no 

contexto escolar, 

fortalecimento 

socioemocional e 

convivência pacífica 

consigo, com o outro 

e com o ambiente 

social, enquanto 

elementos 

promotores da 

identidade, da 

autoestima e da 

autonomia do 

estudante, bem como 

do senso de 

cidadania, 

pertencimento social, 

reciprocidade e 

sustentabilidade, em 

conformidade com os 

eixos integradores e 

 

 Educação para a Cultura de Paz: elementos da educação sobre a 

paz e educação em paz Pilares educacionais e convivência 

pacífica consigo, com o outro e com o ambiente 

Desenvolvimento socioemocional, autoestima, autonomia e 

sentido de vida 

 Relações interpessoais, processos empáticos interativos e 

comunicativos, diversidade e prevenção ao bullying 

Planetariedade, pertencimento, responsabilidade social e 

sustentabilidade 



  
transversais 

previstos no 

Currículo em 

Movimento da 

Educação Básica. 

 
RESPIRARTE: 

FAZERES 

CRIATIVOS 

TRANSFORMADOR

ES NA REDE 

Proporcionar 

vivências, a partir das 

linguagens da arte, 

que possibilitem a 

ampliação da 

expressão estética 

criativa dos/das 

participantes de forma 

a (re)significarem 

suas singularidades e 

subjetividades, 

construindo, assim, 

novas estratégias 

para uma melhor 

qualidade de vida e 

possíveis 

desdobramentos 

pedagógicos. 

 

 

 Técnicas plástico-visuais para variados meios tecnológicos 

Expressão vocal e improvisação 

 Vivências da musicalidade subjetiva 

 Movimento corporal - Elemento estruturante: espaço 

 
ROBÓTICA 

EDUCACIONAL: 

ARDUINO E SUAS 

FUNCIONALIDADES 

(PESQUISA UNB) 

 

 
Ofertar capacitação 

técnica e pedagógica 

para o uso da 

plataforma Arduino, 

de modo a estimular 

os professores a 

desenvolverem 

projetos de Robótica 

Educacional em suas 

escolas, com o intuito 

de usar os conceitos 

aprendidos, 

juntamente com os 

recursos técnicos, 

como suporte para os 

processos de ensino 

e de aprendizagem 

referentes ao 

currículo da 

Educação Básica. 

 

 Compreensão do conceito de Robótica Educacional, importância 

e aplicação. 

 Compreensão do conceito de Pensamento Computacional (Des) 

Plugado, importância e aplicação. 

 Construção de projetos dentro da perspectiva de Aprendizagem 

Criativa. 

 Noções de eletricidade, circuitos simples e programação das 

plataformas IDE Arduino e Tinkercad. 

 Controle e programação de sensores, atuadores e demais 

componentes que interagem com o Arduino. 

 
ROBÓTICA 

EDUCACIONAL: 

ARDUÍNO E SUAS 

FUNCIONALIDADES 

(PESQUISA UNB) 

 

 
Ofertar capacitação 

em Robótica 

Educacional com a 

plataforma Arduino, 

com intuito de 

estimular práticas 

educacionais 

 

 Controle de motores: transistores; ponte H; servos motores; 

motores DC; 

 Noções de eletricidade: corrente; tensão; resistência; noções de 

programação: estrutura, símbolos especiais, constantes, 

variáveis, controle, fórmu booleanos e compostos, funções: 

entrada, saída, tempo, matemáticas e comunicação serial; 



  
voltadas para o 

melhor conhecimento 

e funcionamento das 

tecnologias. 

 Pensamento computacional desplugado: conceito e jogos. 

 Robótica Educacional: a inteligência artificial; futuro dos 

empregos e instalação IDE Arduino; 

 Uso de sensores: botões; potenciômetro; temperatura; 

infravermelho; módulo de refletância; LDR; ultrassom; líquidos e 

luminosidade; módulo bl 

 Uso de emissores: de luminosidade(led, display de um dígito) 

som e LCD (Liquid Crystal Display); buzzer. 

 
ROBÓTICA 
EDUCACIONAL: 
ARDUINO E SUAS 
FUNCIONALIDADES 
NO TINKERCAD 

 

 
Capacitar para o uso 

de Robótica 

Educacional com a 

plataforma Arduino, 

com intuito de 

estimular práticas 

educacionais voltadas 

para o melhor 

conhecimento e 

funcionamento das 

tecnologias. 

 

 Controle de motores: transistores; ponte H; servos motores; 

motores DC; 

 Noções de eletricidade: corrente; tensão; resistência; noções de 

programação: estrutura, símbolos especiais, constantes, 

variáveis, controle, fórmu booleanos e compostos, funções: 

entrada, saída, tempo, matemáticas e comunicação serial; 

 Pensamento computacional desplugado: conceito e jogos. 

 Robótica Educacional: a inteligência artificial; futuro dos 

empregos e instalação IDE Arduino; 

 Uso de sensores: botões; potenciômetro; temperatura; 

infravermelho; módulo de refletância; LDR;ultrassom; líquidos e 

luminosidade; módulo blu 

 Uso de emissores: de luminosidade(led, display de um dígito) 

som e LCD (Liquid Crystal Display); buzzer. 

 
ROBÓTICA NA 

PRÁTICA DO 

CURRÍCULO 

 
Compreender o uso 

da Robótica na 

prática do Currículo e 

os conteúdos 

inseridos na 

Robótica. 

Desenvolver 

criatividade, 

inovação, 

pensamento 

computacional em 

plataformas 

Robóticas 

ESP8266/ESP32. 

 Conhecendo a Robótica Educacional ; 

 Aprender como escolher a Plataforma de Robótica ideal; 

 Programação simples e complexa de LEDs, BUZZERs e 

Resistores ;  

 Programando: Ultrassônico e LDR ; 

 Programando sensor de umidade de solo, nível de água e DHT11; 

 Conhecendo e programando Motor DC e Ponte H - Robótica 

Móvel 1;  

 Concluindo um protótipo ( Hardware e Software) de Robótica 

móvel 1;  

 Robótica Móvel 2 - Servo Motor 

 Robótica Móvel 2 - Servos Motores integrados com 

Controladoras;  

 Robótica Móvel 2 - programando Servos Motores integrados; 

 
RODAS DE 

BRINCAR: A 

IMPORTÂNCIA DO 

BRINCAR NA 

ESCOLA 

Proporcionar aos 

profissionais de 

educação vivências e 

práticas do brincar e 

das brincadeiras 

tradicionais brasileiras 

para a promoção de 

uma educação 

integral. 

 

 Brincadeiras cantadas  

 Brincadeiras brasileiras tradicionais da infância; 

 brinquedos no desenvolvimento da criança  

 Brincadeiras de rodas e dança para desenvolvimento das 

inteligências múltiplas  

 Ludicidade, criatividade e jogos ao ar livre. 

 
RODAS DE 

BRINCAR: 

Refletir sobre o 

brincar e sua 

importância no âmbito 

 

 A alegria como força revolucionária e a comicidade no espaço 



  
MÚSICAS, DANÇAS 

E BRINCADEIRAS 

DO BRASIL E DO 

MUNDO 

educacional e as 

manifestações 

culturais no Brasil, 

bem como ampliar o 

repertório de 

brincadeiras dos 

professores com vista 

à melhoria das 

aprendizagens dos 

estudantes. 

escolar  

 A construção do processo de identidade da criança através da 

música tradic Educação dos sentidos: refletindo sobre o jogos 

tecnológicos competitivos e cooperativos  

 Danças folias e folguedos tradicionais brasileiros  

 O Bri experiência de cultura: brincadeiras de origem Indígena, 

Africana, brincadeiras tradicionais do Brasil e do mundo. 

 
SCRATCH - 

CRIAÇÃO DE 

JOGOS 

EDUCATIVOS 

Fomentar novos 

conhecimentos 

visando o uso 

didático e 

participação dos 

servidores da SEEDF 

no desenvolvimento 

de jogos, animações 

e aplicativos 

educacionais, a partir 

da utilização prática 

e com exemplos de 

possibilidades de 

uso. 

 

 Pensamento computacional: teoria e prática das ferramentas do 

pensamento computacional que auxiliam no desenvolvimento do 

raciocínio lógico programação; 

 Scratch 3.0: histórico baseado nos ideais construtivistas, 

construcionistas e de aprendizagem criativa; 

 Scratch 3.0: introdução às ferramentas básicas do Scratch; 

 Scratch 3.0: desenvolvimento de projetos educacionais com 

aplicação de conceitos da matemática, física, português, 

ciências, geografia, língua estrangeira dentre outros; 

 
SENSE AND 

CREATIVITY IN 

LANGUAGE 

LEARNING 

Ressignificar o ensino 

e a aprendizagem de 

língua estrangeira a 

partir de uma prática 

social na língua alvo 

que promova a 

compreensão do 

processo de 

aquisição de LE por 

meio da 

construção/atribuição 

de sentidos. 

 

 Currículo em Movimento - pressupostos teóricos e ciclos de 

aprendizagem. 

 Aprendizagem/Aquisição de língua em uma perspectiva 

interdisciplinar/temática. 

 Aprendizagem Baseada em Projetos como metodologia de 

ensino de línguas. 

 Aprendizagem baseada em tarefas. 

 Impactos da avaliação formativa na concepção de língua e 

práticas de ensino. 

 
SENTIDOS Y 

CREATIVIDAD EN 

EL APRENDIZAJE 

DE LENGUAS 

Ressignificar o ensino 

e a aprendizagem de 

língua estrangeira a 

partir de uma prática 

alternativa que 

promova a 

compreensão do 

processo de aquisição 

de LE por meio da 

construção/atribuição 

de sentidos. 

 

 Currículo em Movimento - pressupostos teóricos e ciclos de 

aprendizagem. 

 Aprendizagem/Aquisição de língua em uma perspectiva 

interdisciplinar/temática. 

 Aprendizagem Baseada em Projetos como metodologia de 

ensino de línguas. 

 Aprendizagem baseada em tarefas. 

 Impactos da avaliação formativa na concepção de língua e 

práticas de ensino. 

 
SÍNDROME DE 

DOWN ( T21 - 

TRISSOMIA 21) E A 

DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL 

Discutir em bases 

teórico práticas o 

acesso e a 

participação da 

pessoa com 

Síndrome de Down 

 

 Histórico sobre a Síndrome de Down. 

 Características típicas das pessoas com Trissomia 21. 

 Deficiência intelectual e Trissomia 21 (SD) - desafios para a 

inclusão. 



  
(SD) e a pessoa com 

Deficiência Intelectual 

(DI) à escola 

 Síndrome de Down - Adolescência e Vida Adulta. 

 Currículo em Movimento e aspectos legais da pessoa com 

Síndrome de Down. 

 
SÍNDROME DE 

DOWN (TRISSOMIA 

21) E A 

DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL 

Discutir em bases 

teórico praticas o 

acesso e a 

participação da 

pessoa com 

Síndrome de Down 

(SD) e da pessoa 

com Deficiência 

Intelectual (DI) na 

escola. 

 Etiologia da pessoa com Síndrome de Down (SD) a da pessoa 

com Deficiência Intelectual (DI) 

 A pessoa com SD, a pessoa com DI e o aprendizado: 

repensando contextos de predições prognósticas e privações 

culturais História da pessoa com deficiência 

 O jogo e o lúdico aspectos históricos e práticas pedagógicas 

 A pessoa com SD, a pessoa com DI e a educação 

emancipadora para o trabalho e lazer 

 
SOROBÃ BÁSICO 

PELA ORDEM 

MENOS ELEVADA: 

TÉCNICA 

OCIDENTAL 

Oferecer orientações 

para o manejo do 

sorobã, estudos de 

aspectos teóricos e 

metodológicos e 

aprendizagem das 

técnicas operatórias 

envolvendo as 

4(quatro) operações 

com números naturais 

e decimais. 

 # Abordagem histórica do sorobã; Descrição do instrumento; 

 Registro e leitura dos números naturais; Operações com 

números naturais e decimais; 

 Técnicas operatórias para: o Adição (simples, com reserva e 

prova real) Subtração (simples, com reserva e prova real) 

 Multiplicação (com um, dois ou mais algarismos no 

multiplicando, multiplicação por 10 e suas potências). 

 
TEMPO E ESPAÇO 

PARA AS 

APRENDIZAGENS 

MATEMÁTICAS 

 
Explorar e 

ressignificar a 

pluralidade das 

linguagens 

matemáticas nos 

temas: Metodologias 

Ativas para o Ensino 

de Matemática no 

Tempo de Pandemia, 

Aprendizagem 

Baseada em 

Problemas na 

Perspectiva do 

Protagonismo 

Estudantil, Processo 

Avaliativo do Ensino e 

Aprendizagem na 

matemática, afim de 

buscar um 

posicionamento 

crítico e criativo 

utilizando diversas 

fontes de informações 

e recursos 

tecnológicos que 

dialogam com as 

tendências do ensino 

e aprendizagem da 

 

Percurso 1.  

 Metodologias Ativas para o Ensino de Matemática no Tempo de 

Pandemia.  

Percurso 2.  

 Aprendizagem Baseada em Problemas na Perspectiva do 

Protagonismo Estudantil.  

Percurso 3.  

 Processo Avaliativo do Ensino e Aprendizagem na matemática. 



  
matemática. 

 
TOCANDO 

FLAUTA E 

AFINANDO O 

CANTO 

 

 
Musicalizar 

professores(as) que 

atuam na Educação 

Básica do DF, por 

meio da prática da 

flauta doce contralto e 

do canto. 

 

 1. Conceitos musicais: sons ascendentes e descendentes, altura, 

melodia, harmonia, escalas, pulsação, compasso, ritmo, claves, 

pentagrama, sons e de valores: semibreve, mínima, semínima, 

colcheia e semicolcheia.  

 2. Escuta atenta: Parâmetros do som; Apreciação de músicas de 

diversos estilos de grupos de flauta doce; Produção vocal e 

instrumental, Improvisações melódicas: vocal e instrumental.  

 3. Prática da Flauta Doce Contralto;  

 4. Refl das temáticas desenvolvidas;  

 5. Voz: Aparelho Vocal; Higiene Vocal; Técnica Vocal; Prática do 

Canto. 

 
TRADUÇÃO DE 

TEXTOS DE 

ESPECIALIDADE 

NA SALA DE AULA 

 
Oportunizar um novo 

pensamento sobre as 

estratégias de 

tradução e 

interpretação, 

apresentando as 

diversas 

características que 

constituem o 

profissional, com 

vistas a fomentar 

reflexões acerca de 

uma Política 

Linguística para a 

Educação de Surdos 

e os processos 

tradutórios e de 

interpretação 

necessários na 

Educação Bilíngue de 

Surdos. 

 

 O Intérprete Educacional nos espaços educacionais; 

 A legislação de formação do intérprete no meio educacional; A 

formação do TILS no meio educacional no Brasil e na SEDF; 

 Os estudos teóricos dos Estudos da Tradução e Interpretação no 

meio educacional: Pesquisas e materiais Contextos e de 

Tradução e Interpretação no meio educacional; 

 Tradução e Interpretação nas Linguagens; Tradução e 

Interpretação nas Ciências; 

 A tradução e Interpretação de língua de sinais no espaço das 

línguas estrangeiras; 

 Modelo de Interpretação e Tradução da área de Ciências – 

construindo conceitos Modelo de Interpretação; 

 Tradução da área de Linguagem – trabalhando com gêneros 

Modelo de Interpretação e Tradução de línguas estrangeiras – 

trabalhando as línguas Montagem de uma avaliação bilíngue: O 

papel do Intérprete Educacional. 

 
TRILHAS DO 

FAZER NA 

EDUCAÇÃO DO 

CAMPO EM 

PLANALTINA 

 
Articular teoria e 

prática e ação e 

reflexão na formação 

de professores que 

atuam na Educação 

do Campo para o 

fortalecimento da 

identidade do campo 

nas escolas. 

 

 Políticas Públicas em Educação do Campo no Distrito Federal. 

 Inventário Social, Histórico, Cultural e Ambiental: o que é e 

como fazer? 

 Reorganização do Trabalho Pedagógico na Escola do Campo. 

 Pedagogia da Alternância: diferenciando os espaços-tempo da 

práxis pedagógica. 

 O Audiovisual como ferramenta para Escola do Campo. 

 
VALORES 

CIVILIZATÓRIOS 

AFROBRASILEIROS 

NA FORMAÇÃO DE 

 
Proporcionar 

formação continuada 

aos profissionais da 

educação a fim de 

 

 Diáspora negra: reterritorialização dos povos africanos em 

terras brasileiras  

 Territorialidade negra no Distrito Federal: O Bumba meu boi do 

Seu Teoadoro Valores civilizatórios afro-brasileiros – 



  
PROFESSORAS/ES produzir e 

compartilhar 

conhecimento sobre 

valores civilizatórios 

afro-brasileiros, 

contribuindo na 

reflexão sobre as 

conformações locais 

desses valores, a fim 

de combate às 

formas de racismo e 

de preconceito 

presentes no 

cotidiano escolar. 

 A cor da Cultura 

 
VIDEOAULAS - 

APERTE O PLAY, 

PROFESSOR(A) 3º 

EDIÇÃO 

Instrumentalizar o(a)s 

professore(a)s da 

Secretaria de Estado 

de Educação do 

Distrito Federal para 

o uso da linguagem 

audiovisual na 

elaboração das aulas 

à distância no 

período de pandemia 

mundial, podendo 

aplicar esse 

conhecimento em 

contextos educativos 

presenciais ou 

híbridos. 

 

 Pré-produção,, roteiiro e planejjamento das viideoaulas,, formatos,, 

iinserção de sliides,, iimagens e áudiio autoriizadas.. 

 Preparação do celular (formatos),, da iilumiinação,, do áudiio,, de 

posiição de câmera,, formatoe a fiilmagem.. 

 Ediição de víídeo/ fiinaliização.. Dando diicas de apliicatiivos que podem 

ser usados:: Moviie maker,, IMoviie,, kiinemaster,, ViideoShow.. 

 Buscar apliicatiivos gratuiitos que o professor possa usar.. 

 Como postar os víídeos no Facebook e plataformas,, abriir canal no 

Youtube.. 

 Consiiderações fiinaiis como diica de pessoas na Rede que são 

youtubers (professor Luíís Fiiliipe entre outros) 

 
VIDEOAULAS - 

APERTE O PLAY, 

PROFESSOR(A)! 

Instrumentalizar o(a)s 

professore(a)s da 

Secretaria de Estado 

de Educação do 

Distrito Federal para o 

uso da linguagem 

audiovisual na 

elaboração das aulas 

à distância no período 

de pandemia mundial, 

podendo aplicar esse 

conhecimento em 

contextos educativos 

presenciais ou 

híbridos, favorecendo 

as aprendizagens dos 

estudantes. 

 

 Pré-produção, roteiro e planejamento das videoaulas, formatos, 

inserção de slides, imagens e áudio autorizadas. Preparação do 

celular (formatos), da iluminação, do áudio, de posição de 

câmera, formato e a filmagem. 

 Edição de vídeo/ finalização. Dando dicas de aplicativos que 

podem ser usados: Movie maker, IMovie, kinemaster, 

VideoShow. Buscar aplicati professor possa usar. 

 Como postar os vídeos no Facebook e plataformas, abrir canal 

no Youtube. Considerações finais como dica de pessoas na 

Rede que são yout Filipe entre outros). 

 
VIDEOAULAS - 

APERTE O PLAY, 

PROFESSOR(A)! 2ª 

EDIÇÃO 

Instrumentalizar os 

professores da 

Secretaria de Estado 

de Educação do 

Distrito Federal para 

o uso da linguagem 

 

 Pré-produção, roteiro e planejamento das videoaulas, formatos, 

inserção de slides, imagens e áudio autorizadas. Preparação do 

celular (formatos), da iluminação, do áudio, de posição de 

câmera, formato e a filmagem. 



  
audiovisual na 

elaboração das aulas 

à distância no 

período de pandemia 

mundial, podendo 

aplicar esse 

conhecimento em 

contextos educativos 

presenciais ou 

híbridos. 

 Edição de vídeo/ finalização. Dando dicas de aplicativos que 

podem ser usados: Movie maker, IMovie, kinemaster, 

VideoShow. Buscar aplicati professor possa usar. 

 Como postar os vídeos no Facebook e plataformas, abrir canal 

no Youtube. Considerações finais como dica de pessoas na 

Rede que são yout Filipe entre outros) 

 
VIDEOAULAS- 

APERTE O PLAY, 

PROFESSOR(A)! 

2021 - 1º 

SEMESTRE 

Objetivo 

Instrumentalizar os 

professores da 

Secretaria de Estado 

de Educação do 

Distrito Federal para 

o uso da linguagem 

audiovisual na 

elaboração das aulas 

à distância no 

período de pandemia 

mundial, podendo 

aplicar esse 

conhecimento em 

contextos educativos 

presenciais ou 

híbridos. 

 

 Pré-produção, roteiro e planejamento das videoaulas, formatos, 

inserção de slides, imagens e áudio autorizadas. Preparação do 

celular (formatos), da iluminação, do áudio, de posição de 

câmera, formato e a filmagem. 

 Edição de vídeo/ finalização. Dando dicas de aplicativos que 

podem ser usados: Movie maker, IMovie, kinemaster, 

VideoShow. Buscar aplicati professor possa usar. 

 Como postar os vídeos no Facebook e plataformas, abrir canal 

no Youtube. Considerações finais como dica de pessoas na 

Rede que são yout Eurípedes Braga, entre outros) 

 
VIVÊNCIAS COM A 
MUSICALIZAÇÃO 

Promover o 

desenvolvimento da 

musicalidade das(os) 

professoras(es) para 

atuação no espaço 

escolar. 

 1.Cultura Popular: Brinquedos Cantados, Trovas, Parlendas, 

Travalínguas e Danças Regionais Brasileiras;  

 2. Repertório: Canções do repertório infan músicas “Clássicas”;  

 3. Sons e o corpo: Percussão Corporal; Execução de passos em 

diversos compassos; Locomoção guiada pela sonorização;  

 4. So e manuseio de instrumentos musicais e objetos sonoros; 

sonorização de histórias;  

 5. Voz: Aparelho Vocal; Higiene Vocal; Técnica Vocal;  

 
VIVÊNCIAS 

CRIATIVAS PARA 

PRÁTICAS INICIAIS 

DE LEITURA 

 
Apresentar 

metodologias e textos 

diversificados 

investigando o 

sistema alfabético a 

partir de atividades 

lúdicas para promover 

práticas de leitura das 

crianças da Educação 

Infantil e BIA. 

 

 Apreciação de história com elementos visuais e sonoros 

 Atividades de análise linguística 

 Atividades lúdicas que relacionam a fala e a escrita 

 Escuta, leitura, reconto oral: acalanto, parlenda, trava-língua, 

quadrinhas, poemas, lendas e contação de histórias 

 Reflexões sobre os estudos de Magda Soares referentes a 

alfabetização e letramento 

 Ritmo e entonação na leitura de textos; 

 
VIVÊNCIAS E 

ABORDAGENS 

CIENTÍFICAS NOS 

ANOS FINAIS 

Possibilitar aos 

professores da 

SEEDF uma 

discussão prático-

teórica a respeito das 

necessidades 

 

 Pressupostos teóricos do Currículo em Movimento; 

 Identificação e adaptação de conteúdos significativos abordados 

em práticas pedagógicas para o 3°Ciclo dos Anos Finais; 

Práticas Inovadoras no Ensino de Ciências da Natureza; 



  
pedagógicas 

requeridas pelos 

estudantes em um 

contexto de ensino 

de Ciências de 

Ciências da 

Natureza, bem como 

ofertar estratégias 

pedagógicas 

multifacetadas 

considerando as 

possibilidades de 

abordagem ao longo 

do 3° Ciclo Anos 

Finais. 

 Metodologias e tecnologias ativas para o letramento científico 

em aulas presenciais e remotas; 

 Concepções e abordagens do Ensino de Ciências por meio da 

experimentação em aulas presenciais e remotas; Abordagens e 

possibilidades práticas na perspectiva CTS no ensino de 

Ciências. 

 
VIVÊNCIAS 

EXPRESSIVAS EM 

DANÇA E MÚSICA 

 
Ampliar a capacidade 

de experimentação, 

compreensão e 

leitura de movimento 

através da dança, 

sensibilizando o olhar 

desta arte no 

ambiente escolar. 

 

 1.Dança no contexto escolar;  

 2. Formas de Conhecimento para a dança na escola;  

 3. Fundamentos do Movimento e da Dança;  

 4. Metodo escola;  

 5. Percepção e Consciência Corporal;  

 6. Percepção Musical;  

 7. Repertório em dança . 

 
“VIDEOAULAS - 

APERTE O PLAY, 

PROFESSOR (A)! 

” EDIÇÃO - 

FORMADORES 

EAPE 

 
Instrumentalizar o(a)s 

professore(a)s da 

Secretaria de Estado 

de Educação do 

Distrito Federal para 

o uso da linguagem 

audiovisual na 

elaboração das aulas 

à distância no 

período de pandemia 

mundial, podendo 

aplicar esse 

conhecimento em 

contextos educativos 

presenciais ou 

híbridos. 

 

 Pré-produção, roteiro e planejamento das videoaulas, formatos, 

inserção de slides,imagens e áudio autorizadas. 

 Preparação do celular (formatos), da iluminação, do áudio, de 

posição de câmera, formatoe filmagem. 

 Edição de vídeo/ finalização. Dando dicas de aplicativos que 

podem ser usados: Moviemaker, IMovie, kinemaster, VideoShow. 

Buscar aplicativos gr professor possa usar. 

 Como postar os vídeos no Facebook e plataformas, abrir canal 

no Youtube. Consideraçõesfinais como dica de pessoas na Rede 

que são youtubers Filipe entre outros. 

 


