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MÊS DE MAIO DE 2021

Secretária Ângela Dalben é convidada especial para Ceale Debate

A secretária municipal de Educação, professora Ângela Dalben, foi uma das convidadas especiais para o Ceale
Debate na terça-feira, 27 de abril de 2021. A professora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e
pesquisadora do Ceale, Maria José de Souza, foi a mediadora do debate, que contou também com a
participação da secretária municipal de Educação de Cascavel (PR), Marcia Aparecida Baldini. O foco da
discussão foi a forma como as secretarias lidaram com os principais desafios enfrentados na gestão da
educação básica em tempos de pandemia da covid-19, bem como as perspectivas para 2021. A transmissão foi
realizada pelo canal do Ceale/UFMG no Youtube. Confira aqui.

V Marcha Pela Ciência em Minas Gerais

O coletivo CTSMov MG promoveu, no dia 28 de abril de 2021, a V Marcha Pela Ciência em Minas Gerais. O
evento contou com um circuito de palestras que se extenderam das 09h até as 20h. Os (as) palestrantes
falaram sobre temas variados, que envolveram a ciência e o desenvolvimento. O evento foi gratuito e emitiu
certificação. A V Marcha ocorreu integralmente de maneira virtual, em virtude das medidas de segurança no
combate à pandemia da covid-19.

Live sobre a educação inclusiva nas escolas
A página “Todos Nós” é especializada em educação inclusiva e disponibiliza conteúdos reflexivos acerca de
uma escola para todos. Em diálogo com a pedagogia da diferença, os conteúdos são veiculados com tradução
em LIBRAS e texto alternativo na descrição das imagens. No dia 06/05/2021, a página promoveu uma live com
a professora Maria Teresa Eglér, coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença
da Universidade Estadual de Campinas, uma das maiores referências em educação inclusiva do país. A live foi
aberta ao público e transmitida pelo canal oficial do “Todos Nós” no Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UC7ckp37TYXn0erkt3G_6S0Q/featured

Escola da RME-BH faz live sobre crimes virtuais e como evitá-los, com a
presença do Promotor Mauro Ellovitch

No dia 10/05/2021, a Escola Municipal Gracy Vianna Lage realizou uma live com o tema “Como se proteger de
crimes virtuais e usar a internet de forma segura”, com participação de Mauro Ellovitch, promotor de justiça,
coordenador da Coordenadoria Estadual de Combate aos Crimes Cibernéticos e subcoordenador do Centro de
Apoio Operacional às Promotorias Criminais. O evento foi online e aberto ao público. Os interessados podem
acessar o canal Gracy Vianna Lage, no Youtube. Acesse aqui:
https://www.youtube.com/c/GracyViannaLage/featured

A MOSTRA VIRTUAL OBSERVAPED, com a presença da secretária  Angela
Dalben

No dia 14/05/2021, os coordenadores dos projetos do Programa OBSERVAPED, com apoio da direção da
Faculdade de Medicina, do CETES, do CENEX, da Assessoria de Comunicação Social e da Sociedade Mineira
de Pediatria, organizaram uma mostra virtual com a temática: “Vivências da Pandemia: como estão nossas

https://www.youtube.com/watch?v=XdPyc3PBsus
https://www.youtube.com/channel/UC7ckp37TYXn0erkt3G_6S0Q/featured
https://www.youtube.com/channel/UCA0Fwxvcgx7XCGRix6dLEDA/featured


crianças e adolescentes?”. O evento foi realizado online e contou com a presença da secretária de educação de
Belo Horizonte, Angela Dalben. A mostra teve como público-alvo profissionais das áreas de saúde, educação e
assistência social, além de responsáveis por crianças e adolescentes. A transmissão do evento foi realizada
através do canal do Youtube da Faculdade de Medicina da UFMG.
Acesse em: https://www.youtube.com/watch?v=IHBwmG4ArUg

Evento sobre práticas docentes vivenciadas nas licenciaturas da UFMG
A COMFIC, as coordenações do PIBID e a Residência Pedagógica da UFMG promoveram o evento “Práticas
Docentes vivenciadas nas Licenciaturas da UFMG”. A ação teve como objetivo promover o debate e a
divulgação das atividades que vêm sendo desenvolvidas no âmbito dos programas PIBID e RP e refletir sobre
os estágios curriculares e a integração da UFMG com as redes de Educação Básica. Foram realizados cinco
encontros, com mesas de discussão e apresentação de atividades por professores da universidade e da
Educação Básica, convidados externos e estudantes das Licenciaturas da UFMG.
A transmissão foi feita por meio do canal do YouTube da Faculdade de Educação da Universidade Federal de
Minas Gerais.
Acesse e confira: https://www.youtube.com/channel/UCI9Pl_2XMRWO0aX8ZzY294A

UFMG Talks debate “O Coronavírus no ambiente e nos esgotos”
A UFMG Talks em casa debateu o “Monitoramento do Sars-CoV-2 nos esgotos e adesivo antiviral”. O programa
recebeu Ruben Sinisterra, professor do Departamento de Química da UFMG e coordenador de pesquisa do
projeto Nanoativ, e Carlos Chernicharo, professor do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da
UFMG, coordenador da Rede de Monitoramento Covid Esgotos em Belo Horizonte e em outras cinco capitais
brasileiras. Os convidados conversaram sobre o monitoramento ambiental da Covid-19 e o desenvolvimento de
tecnologias para o enfrentamento da pandemia. O encontro foi transmitido no Youtube, pelo canal da TV UFMG.
Acesse https://www.youtube.com/c/tvufmgon e confira!

Maurice Tardif é convidado especial em conferência brasileira sobre o trabalho
docente e a pesquisa em educação

O grupo de pesquisa da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) chamado Corpo, Educação e Cultura
(COEDUC), promoveu a conferência de encerramento do Seminário temático “Trabalho docente e a pesquisa
em educação: as contribuições da teoria de Maurice Tardif e colaboradores”, que contou com a presença do
professor e pesquisador canadense Maurice Tardif. A conferência teve como tema “A importância da
pesquisa sobre o trabalho docente para melhorar a formação profissional”, transmitida por meio do canal
do COEDUC no YouTube.
Acesse e confira: https://www.youtube.com/channel/UCgHQ9DD9VTSZHcxv7kdacXQ

https://www.youtube.com/watch?v=IHBwmG4ArUg
https://www.youtube.com/channel/UCI9Pl_2XMRWO0aX8ZzY294A
https://www.youtube.com/c/tvufmgon
https://www.youtube.com/channel/UCgHQ9DD9VTSZHcxv7kdacXQ
https://www.youtube.com/channel/UCgHQ9DD9VTSZHcxv7kdacXQ
https://www.youtube.com/channel/UCgHQ9DD9VTSZHcxv7kdacXQ


MÊS DE JUNHO DE 2021

Em defesa da Escola Pública traz novos temas em encontros no Youtube

O projeto “Em defesa da Escola Pública”, da Faculdade de Educação da USP (FEUSP), promoveu dois
encontros, nos dias 16 e 28 de junho de 2021. No dia 16, António Nóvoa, da Universidade de Lisboa, debateu
“A escola pública e a educação em tempos de coronavírus”. No dia 28, Bernard Charlot, professor emérito da
Universidade Paris 8 e da Universidade Federal de Sergipe, debateu o tema “Educação e Barbárie”. Ambos os
encontros foram transmitidos pelo canal oficial da FEUSP no Youtube. Mesmo após as datas e os horários
previstos para as atividades, as palestras ficam disponíveis nos links a seguir. Acesse e confira!

Dia 16: clique aqui

Dia 28: clique aqui

https://youtu.be/07rFOjEDiag
https://youtu.be/jsP66YsQ0-Q%C2%A0


Google convida para evento on-line

A Google transmitiu, no dia 22/06/2021, o evento “The Anywhere School 2021”, que apresentou as ferramentas
necessárias para um ensino de qualidade. O encontro recebeu especialistas de várias partes do mundo, que
explicaram a utilização das novas ferramentas do “Google for Education”. Também houve relatos de quatro
escolas, ao redor do mundo, que inovaram na educação durante a crise provocada pelo coronavírus e diante do
isolamento dela advindo.

Vem aí o webinar "Caminhos e Aprendizados para Iniciativas Focadas na
Primeira Infância".

O Núcleo Ciência Pela Infância (NCPI) promoveu o webinário "Caminhos e Aprendizados para Iniciativas
Focadas na Primeira Infância", que teve como objetivo reunir dicas, pontos de atenção e estratégias testadas
sobre planejamento, recrutamento, engajamento de participantes, parcerias, avaliação e comunicação de
iniciativas de inovação voltadas para a melhoria da qualidade de vida de crianças de 0 a 6 anos de idade. O
evento ocorreu de forma virtual, no dia 24/06/2021. Além de profissionais do NCPI, o webinário contou com a
participação de Jimena Santillán, gerente de Projetos Sênior do Center on the Developing Child da
Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.



MÊS DE JULHO DE 2021

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


MÊS DE AGOSTO DE 2021

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.

Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal promove curso sobre a primeira infância

Em parceria com a Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, a Escola Virtual do Governo disponibiliza de forma
gratuita e totalmente online o curso “Primeira Infância Primeiro no PPA”. O curso tem como objetivo
instrumentalizar gestores e equipes técnicas municipais para que possam construir um Plano Plurianual que
tenha como prioridade a primeira infância e atenda à obrigatoriedade da transparência dos investimentos
realizados anualmente em políticas para famílias e crianças de 0 a 6 anos, estabelecida pelo Marco Legal da
Primeira Infância. Com carga horária total de 25 horas, ao concluir o curso é possível obter um certificado de
conclusão fornecido pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap). Para inscrições e mais informações
sobre essa oferta, acesse o link a seguir https://www.escolavirtual.gov.br/curso/516

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

https://www2.ufmg.br/proex/
https://www2.ufmg.br/proex/Noticias/Noticias/22a-UFMG-Jovem-acontecera-em-formato-virtual-confira-a-Chamada-para-participacao
https://drive.google.com/file/d/1sz5BuJYApp0uxlSnMgXzJrXFbuo-XIay/view
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/516
https://www.youtube.com/channel/UC2kFUnO9lb9_dDg2BLCjVHg


Instituto Vale promove oficina virtual “Das esquinas para o mundo: a música como
patrimônio cultural de BH”

O Instituto Vale apresentou a oficina virtual “Das esquinas para o mundo: a música como patrimônio cultural de
BH”, com o intuito de contribuir para o debate sobre a educação patrimonial na cidade. A oficina teve como fio
condutor o Clube da Esquina e pretendeu refletir sobre a importância da música no cenário cultural. Para isso,
as canções foram utilizadas como recurso para possibilitar aos(às) participantes a fruição da música popular
brasileira, proporcionando trocas e experiências a partir da afetividade que liga a capital aos músicos mineiros.
A oficina ocorreu no dia 20/08, das 16h às 17h30, na plataforma Google Meet. A inscrição gratuita foi realizada
pelo número (31) 3343-7317

Conheça as oficinas do Festival Literário Internacional 2021

O Festival Literário Internacional de Belo Horizonte está na sua 4ª edição, reunindo oficinas formativas com
diversos temas, como: videopoemas, brincadeiras com palavras e imagens e escrita criativa, além de
apresentar um olhar especial para a primeira infância.⠀
⠀

Durante o evento, os(as) participantes tiveram a oportunidade de aprender com profissionais das diversas áreas
e que possuem múltiplas vivências no campo da literatura. Para conhecer a programação completa do festival,
basta acessar o site do FLI. As inscrições foram realizadas por meio do Sympla
Site FLI: http://www.portalbelohorizonte.com.br/fli/2021/o-fli-bh
Sympla: https://www.sympla.com.br/produtor/flibh

Galpão Cine Horto promove seminário sobre educação e arte na cultura indígena

O projeto Conexão Galpão, do Galpão Cine Horto, promoveu, nos dias 19 e 20 de agosto, o seminário “Povos
Originários, Educação e Arte”. A programação do evento coloca em pauta as possíveis relações entre
educação e arte na cultura indígena, por meio de duas mesas temáticas. Para assistir, basta acessar:
Mesa 1: Noção de infância e processos de aprendizagem
https://youtu.be/BNlt30A6hI8
Mesa 2: A arte e o simbólico na cultura indígena
https://youtu.be/ZOEBm81H-Zo
A participação no seminário foi gratuita e aberta para todos os públicos.

Instituto promove Festival de acontecimentos formativos

Dos dias 19/08 a 22/08, o Instituto Iungo realizou o projeto Janelas - Festival de acontecimentos formativos. A
ideia foi criar um circuito inspirador de encontros síncronos e oficinas criativas para professores(as), com o
objetivo de contribuir para o desenvolvimento de competências com foco no autoconhecimento. As formações
também ofereceram atividades via Telegram.
O festival foi gratuito, mas as vagas são limitadas e exigiam inscrição prévia. Todos os detalhes da
programação encontram-se no site do festival. Para mais informações, basta acessar
https://iungo.org.br/formacao/janelas-iungo/

http://www.portalbelohorizonte.com.br/fli/2021/o-fli-bh
https://www.sympla.com.br/produtor/flibh
https://youtu.be/BNlt30A6hI8
https://youtu.be/ZOEBm81H-Zo
https://iungo.org.br/formacao/janelas-iungo/


IEAT traz encontro sobre Filosofia e Psicanálise

O Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG promoveu, no dia 19 de agosto de 2021, às 19
horas, uma reflexão sobre “Filosofia e psicanálise em tempos de obscurantismo”. O evento teve como
moderador o professor do Departamento de Psicanálise Fabian Fajnwaks, que recebeu a professora Patricia
Kauark, do Departamento de Filosofia da UFMG, e a professora Cristiane de Freitas, do Departamento de
Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG.
O encontro foi transmitido pelo Youtube. Para assistir, basta acessar: youtube.com/ieatufmg

EAPE promove seminário do Programa Mulheres Inspiradoras

A Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (EAPE) realizou, nos dias 24 de
agosto(10h) e 26 de agosto(15h), no canal da EAPE, o Seminário de Boas Práticas do Programa Mulheres
Inspiradoras, com a temática “Pedagogia da Esperança em Tempos de Luto”.
O programa contou com a presença da supervisora pedagógica Edinéia Cruz, da pedagoga Marla Pereira, da
professora Larissa Oliveira e da Drª. Juliana Dias. Para assistir, basta acessar:
https://www.youtube.com/channel/UCHKuu41Sr6--eTI5SZhVaKQ

Canva promove webinário sobre educação

A equipe Canva Brasil promoveu, no dia 26 de agosto, às 12h, um encontro sobre a aplicabilidade das
ferramentas do Canva. O objetivo foi mostrar aos(as) educadores(as) como utilizá-las no planejamento de
ensino das disciplinas e de seus conteúdos, contribuindo para um ensino mais atrativo para os(as) estudantes.
O evento é gratuito. Para assistir, acesse: Como usar tirinhas, elementos e outros recursos de imagem para
fazer seus materiais no Canva for Edu (facebook.com)

UFMG Talks em casa promove debate sobre a variante Delta

UFMG Talks em casa debateu, no dia 26 de agosto, às 19h, a temática “A variante Delta e os impactos da
Covid-19 nos adolescentes”. O encontro contou com dois convidados, o professor Renan Pedra, do
Departamento de Genética, Ecologia e Evolução da UFMG, e a professora Deborah Malta, do Departamento de
Enfermagem Materno Infantil e Saúde Pública da UFMG.
O evento foi transmitido ao vivo, mas é possível revê-lo por meio do link: https://youtu.be/WeMo9_ryoGw

https://www.youtube.com/user/ieatufmg
https://www.youtube.com/channel/UCHKuu41Sr6--eTI5SZhVaKQ
https://www.facebook.com/events/169966258536020
https://www.facebook.com/events/169966258536020
https://youtu.be/WeMo9_ryoGw


Cursos Noções Básicas e Noções Práticas em Círculos de Construção de Paz em
Ambientes Escolares

Dando sequência às ações do programa Justiça Restaurativa na Escola, a Smed, em parceria com o Projeto
Círculos em Movimento, ofertou os cursos Noções Básicas e Noções Práticas em Círculos de Construção
de Paz em Ambientes Escolares. A formação aconteceu em duas etapas sequenciais entre si, contemplando
do conteúdo introdutório à prática dos Círculos de Construção de Paz em ambientes escolares, o que justifica
as denominações “noções básicas” e “noções práticas”.

Podiam se inscrever todos os(as) profissionais da educação da Rede Municipal e da Rede Parceira de Belo
Horizonte.

Para mais informações sobre o curso, acesse o link: https://doity.com.br/cem-smedbh

https://doity.com.br/cem-smedbh


MÊS DE SETEMBRO DE 2021

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
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.

https://polo.org.br/gestao-pedagogica/formacao/149/observacao-de-sala-de-aula
https://www.fmcsv.org.br/pt-BR/biblioteca/como-garantir-educacao-protecao-criancas-durante-pandemia-guia-comunidade-escolar/
https://www.fmcsv.org.br/pt-BR/biblioteca/como-garantir-educacao-protecao-criancas-durante-pandemia-guia-comunidade-escolar/
https://www2.ufmg.br/proex/
https://www2.ufmg.br/proex/Noticias/Noticias/22a-UFMG-Jovem-acontecera-em-formato-virtual-confira-a-Chamada-para-participacao
https://drive.google.com/file/d/1sz5BuJYApp0uxlSnMgXzJrXFbuo-XIay/view


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

http://www.amlcursos.org/
https://www.cenpec.org.br/desigualdades-educacionais


MÊS DE OUTUBRO DE 2021

Participe do 1º Congresso Brasileiro de Metodologias Ativas na Educação Básica

O Núcleo de Pesquisas em Novas Arquiteturas Pedagógicas, da Universidade de São Paulo (NAP/USP), em
parceria com a PANPBL (Association of Problem-Based Learning and Active Learning Methodologies), e com o
Instituto iungo, entidade que promove o desenvolvimento profissional de educadores, realizou, de 9 a 12 de
outubro, o 1º Congresso Brasileiro de Metodologias Ativas na Educação Básica.

O congresso ocorreu online e reuniu professores em exercício e em formação, gestores e profissionais de
ONGs e de redes pública e privada de ensino, que trabalham com estudantes da Educação Infantil ao Ensino
Médio. A proposta do evento foi promover debates e trocas de experiências entre esses profissionais. A
inscrição para participantes ativos de escolas públicas e estudantes de Pedagogia e licenciatura foi gratuita.
Para mais informações, basta acessar: 1º Congresso Brasileiro de Metodologias Ativas na Educação
Básica.

Educação Ativa - 1º Congresso Brasileiro de Metodologias Ativas na Educação Básica

O 1º Congresso Brasileiro de Metodologias Ativas na Educação Básica foi online e gratuito, ocorreu nos dias 9
a 12 de outubro de 2021. Teve como objetivo oportunizar um espaço de conhecimento e troca de experiências
sobre metodologias ativas de aprendizagem. Participaram professores(as), gestores(as) e profissionais da
Educação Básica de todo o país, bem como estudantes de licenciaturas e de Pedagogia. Com participação de
estudiosos(as) brasileiros(as) e estrangeiros(as) dedicados(as) ao estudo e à implementação de metodologias
ativas de aprendizagem, o congresso propôs  trazer novas perspectivas para a sala de aula.
Saiba mais!

Festival de Teatro em Miniatura promove atividades formativas e de capacitação

O Festival de Teatro em Miniatura (FESTIM), produzido pelo Grupo Girino de Belo Horizonte, foi realizado com
recursos da Lei Aldir Blanc nos dias 23 a 29 de outubro de 2021, no âmbito do estado de Minas Gerais. O
festival reuniu espetáculos com técnicas do Teatro em Miniatura e do Teatro Lambe Lambe, que contemplam
propostas artísticas que utilizam bonecos, objetos e silhuetas de sombras, em apresentações de curta duração,
geralmente de até 10 minutos.
Na edição on-line, foram contempladas ações de intercâmbio e oficinas virtuais. Ao todo, aconteceram cinco
oficinas em formato de tutoriais gravados, que podem ser acessadas por meio do formulário disponível no site
do FESTIM.
Quem não acessou ou perdeu algum dia de programação do festival não deve se preocupar, pois as
apresentações ficam gravadas na plataforma do Youtube e estão disponíveis para os(as) inscritos(as) no canal
(www.youtube.com/FESTIM.).

https://doity.com.br/1-congresso-brasileiro-de-metodologias-ativas-na-educacao-basica
https://doity.com.br/1-congresso-brasileiro-de-metodologias-ativas-na-educacao-basica
https://educacaoativa.panpbl.org/
https://festim.art.br/programacao/
http://www.youtube.com/FESTIM


MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

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

UFMG Talks traz debate sobre plataformas digitais

No dia 04 de novembro, a nova edição da UFMG Talks em casa, apresentou a temática “Plataformas
digitais e uberização da sociedade”. O encontro contou com dois convidados: Carlos d’Andréa, professor
de Comunicação Social da UFMG, envolvido com pesquisas sobre plataformas, mídias sociais e métodos
digitais; e Fábio Tozi, professor do Departamento de Geografia da UFMG, que desenvolve pesquisas sobre
inovação e uberização.

O evento foi realizado ao vivo, gratuito e não necessitou de inscrição prévia. Para assistir, basta acessar:
https://www.youtube.com/c/tvufmgon

IFMG promove Semana de Ciência e Tecnologia 2021

A 18° Semana Nacional da Ciência e Tecnologia do IFMG será realizada de forma virtual e integrada, por
meio das plataformas digitais. Serão mais de 100 atividades gratuitas e diversificadas. Para a abertura,
será ministrada a palestra “Do IFMG para Marte: a experiência de um ex-aluno”, por Ivair Gontijo, doutor
pela Universidade de Glasgow (Escócia) e pós-doutor pela Universidade de Heriot-Watt (Escócia) e pela
Ucla (Los Angeles).
Além disso, serão oferecidos minicursos, oficinas, mesas redondas, rodas de conversa, outras palestras e
apresentação de trabalhos.
Para divulgação dos projetos do IFMG, os alunos apresentaram seus projetos científicos em vídeos curtos,
de até 1 minuto (os chamados pitchs, publicados no canal do Youtube IFMG Play), Ciência em um minuto!
Dos dias 16 a 19 de novembro de 2021, no horário de 19h às 22h, serão disponibilizadas salas específicas
para debates de cunho científico e tecnológico.
O minicurso é gratuito. Para participar e saber mais informações sobre a programação do evento, basta
preencher o formulário de inscrição por meio do link abaixo:
https://www.even3.com.br/snctifmg2021/

Curso de extensão para professores e tutores está com inscrições abertas.

https://www.cenpec.org.br/desigualdades-educacionais
https://www.youtube.com/c/tvufmgon
https://www.even3.com.br/snctifmg2021/


As inscrições para o curso de extensão “Formação em Moodle para Professores e Tutores” foram abertas
e ficaram disponíveis até o dia 13 de Novembro. O curso é voltado para professores da Educação Básica,
do Ensino Superior e da Pós-Graduação e tem como objetivo oferecer uma formação para o uso
tecnológico e pedagógico do ambiente Moodle.

O curso é gratuito.

Lusoafro Brasileiro traz novo encontro sobre questões curriculares

O Lusoafro Brasileiro apresentou, do dia 09/11 ao dia 11/11, um painel de conferências com a temática
“Currículo, saberes e culturas num século em desafios, reexistências e(m) formação”. O painel contou com
três convidados: Jesus Maria (Universidade da Madeira), Ricardo Vieira (CICS.NOVA.IPLEIRIA/Portugal) e
Marlucy Paraíso(UFMG/Brasil).

Saiba mais em:: https://www.even3.com.br/vcoloquiolusoafrobrasileirodecurriculo/

Grupo de Estudos Afropedagógicos promove circuito formativo

O Grupo de Estudos Afropedagógicos Sankofa (Geaps), em parceria com o Grupo Empresarial Seda
College e por meio da Superintendência Étnico- Racial, convida para o projeto “Circuito formativo -
Letramento racial, diversidade, pluralismo e educação no mundo contemporâneo” e Minicurso: “Que África
levar para a Sala de Aula?”

Confira as principais informações:

● Minicurso,  dia 30 de outubro de 2021, evento on-line, de 08h30 às 11h30, com a temática:
"Pressupostos para o ensino e metodologias sobre a História da África, criando um lugar de
proximidade de África com os estudantes.” O minicurso tem o objetivo de potencializar  práticas
educativas antirracistas no chão da escola.  Formadores: Profª mestre Rosa Margarida de Carvalho
Rocha – coordenadora do GEAPS - atua na formação de professores para a educação das
relações étnico-raciais. Profº mestre Flávio Muniz - coordenador da ONG Missão Escola da Vida.

● Circuitos Formativos - “Letramento racial, diversidade, pluralismo e educação no mundo
contemporâneo”, nos dias 09, 16, 23 e 30 de novembro de 2021, sempre às 19h. Os encontros têm
o objetivo geral de difundir o necessário desenvolvimento da “consciência reparativa”, alargando o
conhecimento dos(as) participantes sobre as vivências históricas do racismo estrutural sofrido pelo
povo negro e a importância do papel da educação nesse processo.

● Os encontros formativos serão conduzidos por uma equipe composta por um/uma conferencista,
um/uma formador/a, é uma mediadora que destacaram pontos importantes sobre o racismo
estrutural e a importância do papel da educação nesse processo.

https://www.even3.com.br/vcoloquiolusoafrobrasileirodecurriculo/


As atividades, que serão realizadas neste último trimestre do ano, serão oferecidas gratuitamente pelo
GEAPS.  Transmissão pelo YouTube.

Disponível o link de inscrição ao evento Circuito Formativo Sankofa-GEAPS:
https://diverx.com.br/circuito-sankofa/

Lembrando que haverá emissão de certificados de participação pelo GEAPS.

Deixamos aqui os contatos para mais informações sobre os eventos propostos pelo Geaps. telefone (34)
98866-0524, e-mail: grupodeestudossankofa@gmail.com, Instagram: @geapsankofa

Convite na íntegra para o Geaps Sankofa:
https://drive.google.com/file/d/1JDOwVOJA4QxZEFuT7xCuXOV4rs8PYhjB/view

https://diverx.com.br/circuito-sankofa/
https://www.instagram.com/geapsankofa/
https://drive.google.com/file/d/1JDOwVOJA4QxZEFuT7xCuXOV4rs8PYhjB/view


MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

Novo encontro da UFMG Talks teve como temática a alimentação

No dia 9 de dezembro, foi realizada a nova edição da UFMG Talks em casa, que teve como temática “O futuro
da Alimentação”, abordando a demanda mundial por alimentos. O encontro teve a participação da professora
Silvia Nietsche, do Instituto de Ciências Agrárias, e do professor Henrique Figueiredo, da Escola de Veterinária,
que discutiram soluções para a produção sustentável de alimentos.
A live foi aberta ao público e está disponível na plataforma do Youtube. Para assistir, basta acessar:
https://youtu.be/Aycl64UPtts

Inscrições abertas: “Chá da Dona Jovem no Museu de Artes e Ofícios - entre o fogão e o museu”

O SESI Museu de Artes e Ofícios (SESI-MAO) em parceria com o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos
(MUQUIFU), por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte, realizou no dia
03 de dezembro, no Hall de Entrada do SESI Museu de Artes e Ofícios, uma programação especial para
professores(as), educadores(as) de museus e demais interessados(as) nas temáticas da museologia social,
educação museal e patrimonial. O evento, contou em sua programação com a realização da oficina “Chá da
Dona Jovem: entre o fogão e o museu”, e aconteceu em celebração ao Dia da Consciência Negra e visa
promover o debate sobre a importância das memórias quilombolas e das negritudes na Educação Básica!
O SESI Museu de Artes e Ofícios está situado na Praça Rui Barbosa, 600, na região central de Belo Horizonte.
Confira a localização no mapa: https://maps.app.goo.gl/VnzQv1qZbakKiXPg6. Para demais informações e
esclarecimentos, gentileza entrar em contato pelo e-mail: educativomao@fiemg.com.br, telefone: 3248-8621 ou

Whatsapp: (31) 9408-0192.

Encontro pautado no pensamento e na prática Freireana

No dia 1 de dezembro, a Rede Desenvolvimento de Práticas Educativas promoveu um encontro com a temática
100 anos de Paulo Freire: Pensamento e prática freireana no ensino superior. Os debates levantaram as pautas
propostas por Paulo Freire e contaram com a participação de Arnaldo Nogaro (URI), Hildegard Susana
(Unilasalle), Ana Lúcia Souza (Unipampa) e Leôncio Gomes Soares(UFMG).
A transmissão foi realizada pelo canal do Youtube da Coordenadoria de Assuntos Comunitários da UFMG.

Para assistir, acesse:
https://www.youtube.com/c/CACUFMG

Comemoração dos 100 anos de Paulo Freire

Nos dias 1, 2, 7, 8 e 9 de dezembro, a Universidade de Columbia, em Nova Iorque (EUA), com a intenção de
celebrar o centenário de Paulo Freire, promoveu encontros sobre sua obra, com debates sobre educação,
justiça social, desigualdades estruturais, emancipação e outros temas relacionados à obra do educador
brasileiro. Os encontros contaram com a presença de especialistas em educação e em políticas públicas, além
de artistas. Dentre os participantes, Gilberto Gil, Alexandre Schneider e Fernando Haddad marcaram presença
no primeiro dia.
Todos os encontros tiveram tradução em português. Para conhecer mais sobre as mesas, basta acessar:
https://www.tc.columbia.edu/freire100/

https://youtu.be/Aycl64UPtts
https://maps.app.goo.gl/VnzQv1qZbakKiXPg6
https://www.youtube.com/c/CACUFMG
https://www.tc.columbia.edu/freire100/


UFMG promove XII colóquio do projeto Mala de Leitura

No dia 01/12/2021, o Centro de Pedagógico da UFMG promoveu o projeto Mala de Leitura, com a temática
“Experiências literárias em família”. O encontro teve a participação de duas professoras da Rede Municipal de
Educação de Belo Horizonte (RME-BH): Leila Barros e Claudete Andrade, da Escola Municipal Professora Alice
Nacif, além da professora Hermínia Lima, do Centro Pedagógico da UFMG.

Instituto de Biociências da USP promove curso de extensão em Genética e Evolução

O curso de férias em Genética e Evolução é um curso de extensão promovido por estudantes de
pós-graduação do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da USP e será
realizado entre os dias 07 e 11 de fevereiro de 2022. O curso ofertará 60 vagas, as inscrições estão
encerradas.


