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DATA: 28/08/2015 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASCAVEL-PR 

NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL (NTM) 

 

 

 Aos Professores, Diretores e Coordenadores das escolas e CMEI  
 
 

As inscrições para os cursos do NTM - segundo semestre do ano de 2015 estão 
abertas no período de 28/08/2015 a 04/09/2015, exclusivamente para ocupantes do Cargo 
de Professor, Professor de Educação Infantil e Monitor de Biblioteca. Serão oferecidos dois 
(2) cursos: Redes de Aprendizagem, destinado aos professores que cursaram o curso de 
Introdução a Educação Digital em anos anteriores e o curso Lousa Digital, destinado 
preferencialmente aos professores e Monitores de Biblioteca que possuem a lousa digital em 
sua escola.  

 

Curso: Redes de Aprendizagem 

Carga Horária: 40 horas (20 horas presenciais 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, Diretores e 

Coordenadores Pedagógicos das escolas municipais e CMEI, que já tenham 

cursado o curso de Introdução à Educação Digital em anos anteriores. 

Período do Curso: 08/09/2015 a 11/12/2015 

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. 

 
 

Curso: Lousa digital 

Carga Horária: 20 horas (20 horas presenciais pela plataforma e-proinfo.mec.gov.br) 

Ementa do Curso: São objetivos específicos deste curso promover capacidades e habilidades relativas a: 
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  Planejar estratégias de ensino e aprendizagem que levem os estudantes à 

construção do conhecimento, à criatividade, ao trabalho colaborativo e que 

resultem, efetivamente, na aquisição dos conhecimentos e nas habilidades 

esperadas em cada Ano; 

 Promover situações de ensino e aprendizagem que possibilitem o envolvimento 

e a interação entre professor-aluno e aluno-aluno; 

 Perceber o potencial dos recursos tecnológicos como meio de potencializar e 

dinamizar as práticas pedagógicas desenvolvidas em sala de aula. 

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

Público Alvo: Ocupantes do Cargo de Professor, Professor de Educação Infantil e Monitor de 

biblioteca, Diretores e Coordenadores Pedagógicos das escolas municipais e CMEI. 

Período do Curso: 08/09/2015 a 11/12/2015 

Vagas: 160 vagas (distribuídas em 8 turmas, sendo 20 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. 

 

 

Sem mais para o momento, atenciosamente, 

 

 

Rosemara da Silva 

Professora Formadora Núcleo de Tecnologia  

Educacional Municipal de Cascavel 


