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Site oferece curso gratuito e online sobre a BNCC

O curso “BNCC: o que é e como levá-la para a sala de aula” é gratuito, totalmente on-line e tem como objetivo
facilitar a compreensão sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A ideia proposta pelo curso é a de
que, ao concluí-lo, os cursistas compreendam o que é a BNCC e como ela se estrutura, identificando os
diferentes conceitos presentes no documento, o papel de gestores, professores e alunos para a sua efetiva
implementação, além da compreensão de como preparar propostas curriculares alinhadas à Base.
Para fazer o curso, acesse:
https://cursos.novaescola.org.br/curso/11437/bncc-o-que-e-e-como-leva-la-para-a-sala-de-aula/resumo

Federação Mineira de Xadrez promove ações voltadas para profissionais da Educação

A Federação Mineira de Xadrez promoveu cursos e workshops voltados para os profissionais da educação de
Minas Gerais, com o objetivo de ajudar no ensino/prática da modalidade nas escolas. Um dos cursos oferecidos
foi “Facilitador de Xadrez Escolar”, em parceria com o Projeto Inspirações do Centro de Línguas, Linguagens,
Inovação e Criatividade (Clic), da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte. O curso foi online e
gratuito e foi realizado nos dias 7 e 8 de agosto na plataforma Twitch e foi voltado para professores, monitores,
gestores e pessoas interessadas. O mestre nacional Júlio Lapertosa, um dos mais conhecidos instrutores de
xadrez no país, foi o responsável por conduzir o curso.

Outra iniciativa da Federação é o workshop online do Projeto PDX - Polo de Desenvolvimento de Xadrez em
Minas Gerais, que aconteceu entre os dias 16 a 20 de agosto de 2021. O evento foi gratuito e apresentou
palestras voltadas para o aprimoramento de professores, gestores escolares, técnicos e demais interessados
no xadrez escolar.
Para conferir a programação e outras informações sobre o workshop, acesse:
https://fmx.org.br/2021/06/13/workshop-em-agosto-tem-programacao-definida/

TodosNos (@toddosnos) promove live Dedo de Prosa com o tema “Por que adaptar não é
incluir?''

O perfil o Instagram “TodosNos” é voltado para professores e demais interessados em diálogos sobre Educação
Inclusiva. Para reforçar o debate acerca da Educação Inclusiva, a “TodosNos” promove lives em seu canal no
YouTube, e no dia 5/08 a temática da live, intitulada Dedo de Prosa, foi “Por que adaptar não é  incluir?''.

A discussão central da live foi pautada em reflexões sobre atividades adaptadas, diversificação de estratégias
de ensino e acessibilidade, entre outros temas. Para o evento, o grupo convidou José Eduardo Lanuti,
professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campus 3 Lagoas. Ele também é coordenador do
NEPI - Núcleo de Estudos e Pesquisas em Inclusão e pesquisador do LEPED - Laboratório de Estudos e
Pesquisas em Ensino e Diferença.

O evento aconteceu no dia 5/08, às 19h.  Para  assistir, basta acessar o canal  “TodosNos” no YouTube.

https://cursos.novaescola.org.br/curso/11437/bncc-o-que-e-e-como-leva-la-para-a-sala-de-aula/resumo
https://fmx.org.br/2021/06/13/workshop-em-agosto-tem-programacao-definida/
https://www.youtube.com/watch?v=4AeAkrEPf_0


UFMG promove evento de preparação para a 22ª UFMG Jovem

Pensando em fornecer um apoio aos professores e professoras da Educação Básica que desejam participar da
22ª UFMG Jovem, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) organizou o evento “Preparando-se para
a 22ª UFMG Jovem: conhecimentos em diálogo pela vida no planeta”. Durante o evento os palestrantes
trouxeram dicas para a elaboração dos resumos e os procedimentos de inscrição na 22ª UFMG Jovem. A
palestra ocorreu no dia 20 de julho de 2021, às 17h, com transmissão pelo canal no youtube do Centro de
Ensino de Ciências e Matemática de Minas Gerais (Cecimig) da Faculdade de Educação da UFMG, que pode
ser acessado por meio do link a seguir:

https://www.youtube.com/channel/UC2kFUnO9lb9_dDg2BLCjVHg

Plataforma voltada para professores da Educação Básica oferece cursos
online e gratuitos

A plataforma Escolas Conectadas é um projeto da Fundação Telefônica Vivo e da Fundação Bancária La Caixa
que tem como objetivo incentivar o estudo a distância e o compartilhamento de saberes entre educadores. O
projeto oferece cursos on-line de formação continuada para professores da educação básica, totalmente
gratuitos, em duas modalidades: cursos mediados e cursos autoformativos. Ambos trabalham por meio de
formações com diferentes cargas horárias, que podem ser concluídas em até um mês, na plataforma Escolas
Conectadas. Na modalidade autoformativo, não há mediação e o cursista tem mais flexibilidade de acordo com
a sua rotina.
Para saber mais sobre os cursos e a plataforma, basta acessar o link abaixo.

Acesse a plataforma Escolas Conectadas

CNPq lançou centro de estudos sobre Sociedade, Universidade e
Ciência

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) é o responsável pelo centro de
estudo SOU_CIÊNCIA, que foi lançado no último dia 8/7, em evento totalmente on-line e gratuito. O
SOU_CIÊNCIA, cujo objetivo é contribuir para as políticas públicas e a valorização da ciência brasileira, é
formado por pesquisadores que pretendem se manter em diálogo com a sociedade. Alguns dos ideais do
projeto são: a criação de diagnósticos e a formulação de proposições para governos e sociedade sobre os
desafios da Educação Superior no Brasil, bem como a centralidade da ciência para o desenvolvimento social e
a defesa da vida. O lançamento oficial do SOU_Ciência ocorreu em live no canal do projeto no Youtube, no dia
8 de julho, dia em que se comemora o Dia da Ciência e do Pesquisador. Para assistir à live, basta acessar o
link abaixo.

Canal SOU_CIÊNCIA

https://www.youtube.com/channel/UC2kFUnO9lb9_dDg2BLCjVHg
https://www.escolasconectadas.org.br/
https://www.youtube.com/channel/UCFp8N68UkANy-a_4Uyqso3A


Artigo discute como fazer uma formação sobre habilidades e
competências

Um artigo publicado no portal Nova Escola levanta uma discussão bastante válida para as coordenações
pedagógicas das escolas: “Como fazer uma formação sobre habilidades e competências?” O texto traz bons
tópicos a serem pensados durante o trabalho pedagógico e leva em conta o uso da BNCC como pilar do
método de trabalho dessas competências e habilidades. Para acessar o artigo na íntegra, é só clicar no link.

UFMG divulga minicurso que instiga reflexão sobre pesquisas e
pesquisadores com foco na sala de aula

O Apoio Pedagógico, da Faculdade de Letras da UFMG, divulga o minicurso “Diálogos com pesquisadores
sobre pesquisas e sala de aula", realizado de 21/06 até 04/10 e ofertado pela professora Andreza Carvalho. O
minicurso tem compromisso com a promoção do diálogo entre os(as) pesquisadores(as) e o público em geral e,
em especial, os(as) professores(as) da Educação Básica. Nos encontros, pesquisadores(as) da Faculdade de
Letras apresentam o percurso de sua carreira e o trabalho acadêmico em pauta, além de discutir temáticas
voltadas para o ensino. Gratuito e aberto ao público, o minicurso não exige inscrição prévia. Aqueles(as)
alunos(as) que participarem de, ao menos, 75% das lives receberão certificado. Todas as palestras são
transmitidas às 18h, no canal do youtube do Apoio Pedagógico.

Para mais informações, acesse: https://www.instagram.com/apoiofale.ufmg/

Curso de extensão “Desigualdades escolares e atuação docente”

O curso de extensão “Desigualdades escolares e atuação docente” é ofertado gratuitamente no âmbito do
projeto “Estratificação da Educação Básica Brasileira: Uma Abordagem Multidimensional”. São abordados
conceitos e análises do campo da Sociologia da Educação e aspectos históricos e contemporâneos da
Educação Básica, considerando especialmente estudos sobre escolas eficazes. A formação ocorrer de forma
remota, por meio de aulas expositivas; leitura de textos; debates em aula; trabalhos escritos e aulas com
convidados, ministradas especialmente por professores e pesquisadores da UFF, UFRJ, UNIRIO, SEEDUC,
UFMG, IFNMG e Fundação Roberto Marinho. O curso é ofertado entre os dias 02/08 e 01/09/2021, às
segundas e quartas-feiras, das 18h às 20h, pela plataforma virtual “Zoom”. Haverá emissão de certificado de
participação ao final do curso. As inscrições encerraram-se no dia 16 de julho. No link a seguir é possível
conhecer mais sobre a proposta: https://estratificaeduca.wixsite.com/my-site

https://novaescola.org.br/conteudo/20378/trilha-formacao-continuada-desenvolvimento-habilidades-e-competencias
https://www.instagram.com/apoiofale.ufmg/
https://estratificaeduca.wixsite.com/my-site

