
                                                                           
 
 
 

 

 

Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal – 45 3902-1396 

DATA: 20/02/2015 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASCAVEL-PR 

NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL (NTM). 

 

Aos Professores, Diretores e Coordenadores das escolas e CMEIS 

 

As inscrições para os cursos do NTM no ano de 2015 estão abertas no Período 

de 20/02/2015 á 27/02/2015, exclusivamente para ocupantes do Cargo de Professor e 

Professor de Educação Infantil. Neste ano serão oferecidos 2 Cursos, conforme segue nas 

tabelas abaixo. (No primeiro semestre NÃO haverá inscrições para professores que ainda 

não fizeram nenhum curso no NTM) 

 

Curso: Tecnologias na Educação: Ensinando e Aprendendo com as TIC 

Carga Horária: 60 horas (40 horas Presencial e 20 Horas a Distância pela Plataforma e-

proinfo.mec.gov.br) 

Ementa do Curso: O curso “Tecnologias na Educação: Ensinando e Aprendendo com as TIC” (60h) visa 

a oferecer subsídios teórico-metodológico-práticos para que os professores e gestores 

escolares possam: 

    Compreender o potencial pedagógico de recursos das TIC no ensino e na 

aprendizagem em suas escolas; 

    Planejar estratégias de ensino e aprendizagem integrando recursos 

tecnológicos disponíveis e criando situações de aprendizagem que levem os 

estudantes à construção de conhecimento, à criatividade, ao trabalho colaborativo 

e que resultem, efetivamente, na construção dos conhecimentos e nas habilidades 

esperadas em cada série; 

    Utilizar as TIC na prática pedagógica, promovendo situações de ensino que 

aprimorem a aprendizagem dos estudantes. 

Local:  Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal (NTM – Ceavel) 

Público Alvo: Ocupantes do Cargo de Professor e Professor de Educação Infantil da Rede Municipal 

de Educação, Diretores e Coordenadores Pedagógicos das Escolas Municipais e 

CMEIs, que já tenham cursado o curso de Introdução a Educação 

Digital em Anos anteriores. 

Período do Curso: 02/03/2015 a 31/08/2015 

Vagas: 176 (distribuídas em 8 turmas, sendo 22 vagas em cada turma) entre segunda, terça, 

quinta e sexta-feira no período da Manhã ou Tarde. 

Informações: Curso realizado alternadamente a cada 15 dias no período de hora atividade do 

professor, sendo cada encontro com 4 horas de duração. 
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Curso: Redes de Aprendizagem 

Carga Horária: 60 horas (40 horas Presencial e 20 Horas a Distância pela Plataforma e-

proinfo.mec.gov.br) 

Ementa do Curso: São objetivos específicos deste curso promover capacidades e habilidades relativas a: 

• A análise do papel da escola e dos professores frente à cultura digital nesta 

sociedade altamente tecnificada.  

• Compreender como as novas mídias sociais diversificaram as relações entre as 

pessoas, e, em especial, como essas mudanças afetaram nossos jovens e se refle-

tiram na sua relação com a aprendizagem e com a escola.  

• Compreender o potencial educativo das mídias sociais digitais.  

Local:  Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal (NTM – Ceavel) 

Público Alvo: Ocupantes do Cargo de Professor e Professor de Educação Infantil da Rede Municipal 

de Educação, Diretores e Coordenadores Pedagógicos das Escolas Municipais e 

CMEIs, que já tenham cursado o curso Ensinando e aprendendo com 

as TIC em anos anteriores. 

Período do Curso: 02/03/2015 a 31/08/2015 

Vagas: 176 (distribuídas em 8 turmas, sendo 22 vagas em cada turma) entre segunda, terça, 

quinta e sexta-feira no período da Manhã ou Tarde. 

Informações: Curso realizado alternadamente a cada 15 dias no período de hora atividade do 

professor, sendo cada encontro com 4 horas de duração. 

 

AS AULAS SERÃO AS SEGUNDAS, TERÇAS, QUINTAS E SEXTAS. NÃO HAVERÁ 

TURMAS AS QUARTAS FEIRAS, POIS ESSE DIA SERÁ DEDICADO AS FORMAÇÕES DOS 

INSTRUTORES DE INFORMÁTICA E MONITORES DE BIBLIOTECA. 

 

Sem mais para o momento, atenciosamente, 

 

 

Jocemar do Nascimento 

Coordenador Núcleo de Tecnologia  

Educacional Municipal de Cascavel 


