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

23/01/2023 

 

REDE Nº 006      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: CURSOS GRATUITOS PARA DOCENTES 
 

Olá, tudo bem? 

Venho por meio desta divulgar o Programa Labremoto - Ministério de 

Ciência,Tecnologia e Inovação (MCTI)/Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC), lançado em 30/11/2022, durante a 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 

(SNCT). 

O Labremoto proporciona a formação continuada de docentes e de outros agentes da 

educação. O programa está estruturado em três etapas: Capacitação; Implementação; 

e, Avaliação. 

A etapa de capacitação é composta pelas ações formativas, que serão realizadas em dois 

módulos: 

 

1. Curso Maker Edu: práticas inovadoras de materiais educacionais e robótica na Educação 

Básica; 

2. Curso Maker ODS: criando materiais educacionais e Curso Robótica: Aplicando robótica na 

Educação Básica. 

O curso do primeiro módulo representa uma ação de formação inicial, e será pré-requisito 

para os outros dois. Será em formato on-line e com carga horária de 30h. 

 

O segundo módulo é composto por dois cursos, 80h cada, e oferta de 250 vagas. Destas, 

120 vagas serão para o curso “Maker ODS: criando materiais educacionais” e 130 vagas serão 

destinadas ao curso “Robótica: aplicando robótica na Educação Básica”. Cabe salientar que nos 

cursos do módulo 2, os professores receberão, em suas residências, kits de artefatos 

educacionais confeccionados no laboratório de prototipação que serão planejados pelos 

próprios participantes professores no decorrer do curso. 

No link a seguir é possível realizar a inscrição 

 

https://forms.gle/qDSprKDjaG7S7fhm8 

 

https://forms.gle/qDSprKDjaG7S7fhm8


 

 
  
Rua das Figueiras, 1245 – Jardim, Santo André – SP – (11) 4422-7000                                   Página - 2                           

 

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

Assim, gostaria de convidá-las(os) a participar e também convidar outros potenciais 

participantes. 

 

Dúvidas podem ser enviadas para juarezbs.silva@gmail.com ou rexlabufsc@gmail.com 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 


