
 

 

Atribuição Não-Comercial  

 

Instrumento de Referência 

PLATAFORMA DE FORMAÇÃO SEMI-PRESENCIAL 

Objetivo 

Capacitar gestores educacionais, professores do ensino básico, agente culturais, oficineiros, monitores e 

outros agentes do programa de educação integral para o desenvolvimento de práticas ligadas ao tema 

nos seus municípios. 

Planeje 

 Elabore um quadro de saberes necessários que orientará todas as formações que serão realizadas 

com todos os agentes envolvidos n  

do eixo Rede de Educadores como referencia. 

 Elabore edital público para inscrição dos interessados em participar da formação. 

 Realize um convênio com as Universidades ou outras Instituições Formadoras para consultoria e 

apoio na elaboração e execução do programa de formação. 

 Estruture um ambiente virtual do programa de formação por meio da plataforma moodle ou 

outra similar que permita compartilhamento de documentos e acompanhamento de tutores.  

 Planeje, ainda, um canal no youtube com vídeoaulas. 

 Planeje polos presenciais de apoio nos quais os participantes possam acessar presencialmente os 

tutores e participar das atividades usando os computadores do espaço. 

 Planeje de 2 a 4 encontros presenciais para trocas de experiências e vivências a partir do que foi 

discutido no ambiente virtual e nas práticas dos participantes. 

Implemente 

 Disponibilize os materiais no ambiente virtual e interaja com os participantes problematizando os 

temas trabalhados e sugerindo atividades práticas de aplicação dos conceitos nas suas práticas. 

 Sugira que os participantes acessem as aulas em vídeo para aprofundamento nas temáticas. 

 Realize encontros presenciais de intercâmbio de informações entre territórios, estimulando o 

trabalho colaborativo e o compartilhamento de soluções.  

Institucionalize 

 Institua editais anuais para seleção de profissionais da rede e de instituições parcerias. 

 Formalize um programa de parceria com universidades e instituições formadoras para envolver 

diferentes cursos e profissionais na contribuição com o programa de formação do município. 

  

Nota 1: A metodologia acima apresentada se inspira no programa de formação do Territórios, Educação e Cidadania (TEIA), da 

Universidade Federal de Minas Gerais.  Para saber mais: http://bit.ly/RwbknJ  

http://bit.ly/RwbknJ

