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Plataforma Polo oferece o curso on-line “Observação de sala de aula”

O Polo é um ambiente de aprendizagem criado para oferecer cursos nas áreas de: Gestão Operacional,
Gestão Pedagógica, Leitura, Escrita e Matemática e Monitoramento e Avaliação. A plataforma
disponibiliza trilhas de aprendizagem e diferentes cursos. O curso “Observação de sala de aula” tem
como objetivo ensinar métodos para implementar uma comunicação assertiva entre os(as)
professores(as) e a gestão escolar, de forma a estabelecer uma relação de troca que ajude a
compreender a prática de observação de sala de aula como um momento formativo.
O curso é gratuito e totalmente on-line, emite certificado e conta com uma carga horária de 4h.
Para saber mais, basta acessar a plataforma Polo.

Biblioteca da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal disponibiliza guia com orientações
sobre educação e proteção de crianças durante a pandemia

A pandemia do coronavírus pegou o mundo inteiro de surpresa e no campo da educação não foi
diferente. Pensando em orientar a comunidade escolar durante esse período, a Fundação Maria Cecilia
Souto Vidigal disponibiliza de maneira gratuita o download de um guia sobre como garantir a educação
e a proteção de crianças durante a pandemia. O conteúdo, que foi publicado originalmente pela
Campanha Nacional pelo Direito à Educação, está disponível para download gratuito na página da
Biblioteca da Fundação.

Acesse:
https://www.fmcsv.org.br/pt-BR/biblioteca/como-garantir-educacao-protecao-criancas-durante-pandemia
-guia-comunidade-escolar/

UFMG convida professores da RME-BH a inscreverem seus projetos na “22ª UFMG Jovem:
conhecimentos em diálogo pela vida no planeta”

A reitoria da UFMG convida professores e estudantes da Educação Básica e Profissional de Minas Gerais a
inscreverem trabalhos para participação na 22ª edição da UFMG Jovem. O evento ocorreu de maneira virtual,
nos dias 09 e 10 de setembro de 2021. O link para inscrição foi divulgado no site do Proex/UFMG
(https://www2.ufmg.br/proex/). Escolas das redes pública e privada de Minas Gerais, da Educação Infantil ao
Ensino Médio, incluídas as modalidades Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos, participaram.
Para mais informações, acesse aqui ou leia o PDF na íntegra.

Ministério do Turismo, Prefeitura de Belo Horizonte e Instituto Unimed-BH oferecem
formação em teatro e artes integradas

O Programa de Extensão e Formação em Teatro e Artes Integradas ofereceu encontros formativos, de acordo
com a BNCC, por meio de aulas síncronas, que foram realizadas nos dias 01, 08, 22 e 29 de setembro, e
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aulas assíncronas, nos dias 13 e 20 de setembro, das 16h às 18h30. Os encontros foram desenvolvidos em
múltiplas plataformas, como Zoom e Google Classroom, com o uso de vídeos, podcasts e videoaulas.
A formação foi aberta para todos(as) os(as) profissionais da Rede Municipal de Educação de Belo
Horizonte(RME-BH) e teve carga horária total de 32 horas.

ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS OFERECE OFICINAS DE FORMAÇÃO PARA
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

A Academia Mineira de Letras (www.amlcursos.org) ofertou oficinas gratuitas para professores(as),
educadores(as) e bibliotecários(as) do Ensino Fundamental e Médio de escolas públicas. Houve opções na
área de Literatura, Tecnologia e Linguagem e as inscrições finalizaram no dia 10 de setembro .
As oficinas disponíveis foram “Como estimular a escrita por meio de Fanfic”, com Gabrielli Ambrozio;
“Videopoesia: a arte das imagens e das palavras em movimento”, com Ana Paula Dacota; “Oficina Jogos e
gameficação”, com Sabrina Gomes e “Plataforma Canva: noções básicas de design para apresentações e artes
de divulgação”, com Samara Coutinho. Essas atividades tiveram como objetivo discutir conceitos e apresentar
metodologias, tecnologias (software gratuitos) e conteúdos aos(às) educadores(as), de modo que possam
aplicá-los em sala de aula.

Cenpec promove Painel de Desigualdades sociais no Brasil

O Cenpec realizou, no dia 16 de setembro, o evento on-line “Desigualdades educacionais em foco”, que
promoveu uma reflexão sobre o combate às desigualdades e a busca por uma educação com qualidade e
equidade.
No encontro, houve o lançamento do Painel de desigualdades educacionais no Brasil, com a apresentação de
dados e análises que nos ajudam a compreender o assunto e uma abordagem do contexto histórico e das
políticas públicas educacionais. Você pode assistir o encontro pelo link:
https://www.cenpec.org.br/desigualdades-educacionais
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