GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE CAPIVARI

COMUNICADO
Solicitado por: NPE
Autorizado: Dirigente Regional de Ensino
Transmitido: NIT
Comunicado: 340/2021
Data: 27/05/2021
Assunto: Curso on-line de audiovisual, Minuto Escola está com inscrições abertas

para professores da Rede
Prezados gestores,

Já pensou em adotar novas linguagens em suas aulas?

Os vídeos podem
ser grandes aliados para abordar temáticas antes das aulas, antecipando um conteúdo; durante as
aulas, facilitando explicações; e até mesmo ao final, para momentos reflexivos. Funcionam tanto
no presencial quanto no remoto, e costumam chamar bastante a atenção dos alunos.
Apenas com um celular com câmera, os profissionais têm uma infinidade de oportunidades. E para
ajudar nessa missão de produzir vídeos incríveis, professores da rede pública do Ensino
Fundamental II e Ensino Médio, de qualquer disciplina, podem se inscrever no curso on-line de
audiovisual Minuto Escola.
Coordenado pela educadora Moira Toledo e o cineasta e criador do Festival do Minuto, Marcelo
Masagão, o curso foca em edição, a fim de formar leitores de imagens. A proposta é que, ao final
das atividades, os educadores saiam com consistentes ferramentas para trabalhar o audiovisual
em sala de aula, independente da sua área de atuação ou de seus conhecimentos prévios.
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A formação possui carga horária de 45 horas, distribuídas em 45 dias, de acordo com um
cronograma de atividades síncronas e assíncronas, realizadas totalmente a distância, pela
plataforma Moodle.
As inscrições vão até o dia 28/05, e as turmas para o Estado de São Paulo poderão escolher entre
duas datas:
• Início em 31/05 – aulas às segundas-feiras – inscrições aqui
• Início em 17/06 – aulas às quintas-feiras – inscrições aqui
Serão 700 vagas por turma, a serem preenchidas por ordem de inscrição.
Para mais informações sobre cronograma, conteúdo e critérios de avaliação, consulte o site.
Os aprovados receberão certificação emitida pela EFAPE e válida para evolução funcional.
Vale conferir!
Assista aqui a vídeos de depoimentos e produções.
Atenciosamente,

Responsável:

Patrícia Quagliato
PCNP de Tecnologia Educacional
De acordo:

Késia Lilena Stefanini da Mata
PCNP Responsável pelo NPE
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