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Governo do Estado de São Paulo 
Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

15/03/2022 

 

REDE Nº 038      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: APRENDA A GRAVAR E A EDITAR VÍDEOS CURTOS NO CURSO ONLINE 
DE AUDIOVISUAL MINUTO ESCOLA. INSCRIÇÕES ATÉ 28/03. 
 

Nunca os brasileiros assistiram a tantos vídeos quanto nos últimos dois anos. E entre os 

jovens, esse consumo foi ainda maior, puxado pela forte participação deles como usuários e 
produtores de conteúdos no Instagram, no TikTok e no Kwai, a mais nova rede social 100% 

dedicada ao formato, com mais de 45 milhões de usuários no país. 

E se o presente e o futuro estão no vídeo, por que não integrá-lo como uma estratégia de 
ensino e engajamento em sala de aula? 

Estão abertas as inscrições para mais uma turma do curso online de audiovisual Minuto 

Escola. O projeto é voltado a todos os professores da rede estadual de São Paulo 
interessados em aprender noções básicas de áudio e vídeo para produzir e editar os seus 
próprios conteúdos. O curso não requer conhecimentos prévios, e é certificado para evolução 

funcional junto à EFAPE. 

Para realizar a sua inscrição, preencha o formulário com atenção. O prazo termina no dia 
28/03. Ao todo, serão oferecidas 2 mil vagas, selecionadas por ordem de interesse. Quanto 

antes você fizer o seu cadastro, melhor! 

O curso é coordenado pela educadora Moira Toledo e pelo cineasta e criador do Festival do 
Minuto, Marcelo Masagão. Veja  uma pequena introdução do que será apresentado ao longo da 

formação: https://vimeo.com/687238174  

As aulas terão início em 04/04, com duração de 45 dias e com atividades síncronas e 
assíncronas, a serem realizadas inteiramente online. No final da formação, os profissionais 
produzirão um vídeo que será divulgado no site: http://www.videonaescola.com.br/ 

Não perca essa oportunidade! 

Informações importantes 
Curso online de audiovisual Minuto Escola 

 https://minutoescola.wordpress.com/ 

  Período do curso: de 04/04 a 18/05. 

  Inscrições: Clique no link abaixo e se  inscreva-se até o dia 28/03. 

https://www.instagram.com/
https://www.tiktok.com/
https://www.kwai.com/pt-BR
https://minutoescola.wordpress.com/
https://minutoescola.wordpress.com/
https://efape.educacao.sp.gov.br/
https://vimeo.com/687238174
http://www.videonaescola.com.br/
https://minutoescola.wordpress.com/
https://minutoescola.wordpress.com/
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWa11hm3OvxAVc1z63js0gXxocOy-

DR2lqRZxh4zDBKYjRjQ/viewform 

  Seleção: as vagas serão preenchidas conforme a ordem de inscrição. 

  Canal: Mais informações no blog do Minuto 
Escola: https://minutoescola.wordpress.com/ 

EFAPE: https://efape.educacao.sp.gov.br/oportunidade-7/ 

 

 

 
Ivanildo Fernandes Silva 

                                     Núcleo Pedagógico 
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