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 A Constituição Federal de 1988 prevê 
um rol de direitos e garantias fundamentais, 
dentre os quais, a educação. Sucede que a 
atual crise global, decorrente da pandemia 
ocasionada pelo novo coronavírus (Covid-19), 
tem revelado tempos de incertezas e desa-
fios nesse segmento, de modo que ao poder 
público a às instituições incumbe a tarefa de 
encontrar soluções viáveis visando garantir a 
continuidade das atividades de forma segu-
ra ou repensar nova metodologia que atenda 
ao comando inserto no texto constitucional.
 
 Recentemente o Comitê Técnico da Edu-
cação do Instituição Rui Barbosa (CTE-IRB), 
juntamente com o IEDE (Interdisciplinaridade 
e Evidências no Debate Educacional), ideali-
zaram o Projeto “A Educação não pode espe-
rar” e propuseram parceria aos Tribunais de 
Contas, estabelecendo uma gama de diretri-
zes com a finalidade de minimizar os impac-
tos negativos para a educação em razão das 
ações de enfrentamento ao novo coronavírus. 

 O projeto contempla uma série de es-
tudos, apontando, inclusive, as consequên-
cias que o país suportará em termos de 
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aprendizagem dos estudantes como re-
sultado da paralisação das atividades es-
colares, ainda por tempo indeterminado.
Fato é que o atual cenário revela muitas dú-
vidas e incertezas para alunos, professores e 
gestores escolares. Como conciliar a necessi-
dade de isolamento social com a prestação de 
uma atividade que não pode parar? Há muitas 
variáveis a serem consideradas sob o ponto 
de vista pedagógico, metodológico e de ges-
tão durante o período de suspensão de aulas, 
com a finalidade de retomada das atividades.

 Nesse sentido, relativamente à atuação 
da Escola Superior de Contas Conselheiro José 
Renato da Frota Uchôa, não tem sido incomum 
o recebimento de demandas dos jurisdiciona-
dos solicitando orientação aos gestores escola-
res com a finalidade de alcançar o alinhamento 
entre a implementação da política educacio-
nal em tempos de pandemia, notadamente no 
que diz respeito à adoção de medidas neces-
sárias ao retorno às aulas presenciais, a reor-
denação das atividades pedagógicas e os im-
pactos no processo de ensino e aprendizagem. 
 
 Sensíveis às dúvidas e incertezas nes-

sa seara – e considerando que a Escola Su-
perior de Contas está em fase de adaptação 
para a implementação de seus eventos peda-
gógicos na modalidade a distância –, prima-
mos por disponibilizar um portfólio de cursos 
gratuitos e com certificação na modalidade 
EaD, ofertados por renomadas instituições 
públicas e privadas e destinados à prepara-
ção dos gestores escolares no que tange à 
continuidade da prestação do direito funda-
mental à educação em tempos de pandemia. 

Cordialmente, 

Escola Superior de Contas 
Conselheiro José Renato da Frota Uchôa
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CURSOS DE ENSINO A DISTÂNCIA GRATUITOS

Instituição Curso Ofertado Link Informações Gerais
Ministério da 
Educação

Formação continuada em 
práticas de alfabetização

http://avamec.mec.gov.br/#/
instituicao/sealf/curso/5401/
informacoes

Certificado de 30h pelo MEC. Este curso on-line se des-
tina principalmente a professores, coordenadores peda-
gógicos, diretores escolares e assistentes de alfabetiza-
ção, sendo também proveitoso para gestores de redes 
educacionais e para toda a sociedade civil interessada. 
Inscrições permanentes.

Formação para articuladores 
do Programa de Inovação 
Educação Conectada

http://avamec.mec.gov.br/#/
instituicao/seb/curso/961/in-
formacoes

Certificado de 180h pelo MEC. Público-alvo: articulado-
res regionais que são gestores/técnicos de tecnologia 
educacional das secretarias estaduais e municipais de 
educação que aderiram ao Programa de Inovação Edu-
cação Conectada. Inscrições permanentes.

Tecnologias da Informação e 
Comunicação

http://avamec.mec.gov.br/#/
instituicao/capes/curso/8401/
informacoes

Cerificado de 60h pelo MEC.
 Público-alvo: pessoas interessadas em aperfeiçoar os 
conhecimentos. Inscrições permanentes. 

A BNCC e a gestão escolar http://avamec.mec.gov.br/#/
instituicao/seb/curso/2769/
informacoes

Certificado de 30h pelo MEC. Público-alvo: gestores es-
colares. Inscrições permanentes.

Os Conselhos de Educação 
e a implementação da BNCC

http://avamec.mec.gov.br/#/
instituicao/seb/curso/2821/
informacoes

Certificado de 30h pelo MEC. Público-alvo: gestores es-
colares, professores e sociedade. Inscrições permanen-
tes.

A BNCC na Educação Infantil http://avamec.mec.gov.br/#/
instituicao/seb/curso/2771/
informacoes

Certificado de 30h pelo MEC. Público-alvo: professores 
da educação infantil. Inscrições permanentes.

A BNCC nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental

http://avamec.mec.gov.br/#/
instituicao/seb/curso/2819/
informacoes

Certificado de 30h pelo MEC. Público-alvo: professores 
dos anos iniciais do ensino fundamental. Inscrições per-
manentes.

Ministério da Educação
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A BNCC nos anos finais do 
Ensino Fundamental: Artes

http://avamec.mec.gov.br/#/
instituicao/seb/curso/2773/
informacoes

Certificado de 40h pelo MEC. Público-alvo: professores 
dos anos finais do ensino fundamental: artes. Inscrições 
permanentes.

A BNCC nos anos finais do 
Ensino Fundamental: Ciên-
cias

http://avamec.mec.gov.br/#/
instituicao/seb/curso/2781/
informacoes

Certificado de 40h pelo MEC. Público-alvo: professores 
dos anos finais do ensino fundamental: ciências. Inscri-
ções permanentes.

A BNCC nos anos finais do 
Ensino Fundamental: Educa-
ção Física

http://avamec.mec.gov.br/#/
instituicao/seb/curso/2801/
informacoes

Certificado de 40h pelo MEC. Público-alvo: professores 
dos anos finais do ensino fundamental: educação física. 
Inscrições permanentes.

A BNCC nos anos finais do 
Ensino Fundamental: Ensino 
Religioso

http://avamec.mec.gov.br/#/
instituicao/seb/curso/2803/
informacoes

Certificado de 40h pelo MEC. Público-alvo: professores 
dos anos finais do ensino fundamental: ensino religioso. 
Inscrições permanentes.

A BNCC nos anos finais do 
Ensino Fundamental: Geo-
grafia

http://avamec.mec.gov.br/#/
instituicao/seb/curso/2805/
informacoes

Certificado de 40h pelo MEC. Público-alvo: professores 
dos anos finais do ensino fundamental: geografia. Inscri-
ções permanentes.

A BNCC nos anos finais do 
Ensino Fundamental: Histó-
ria

http://avamec.mec.gov.br/#/
instituicao/seb/curso/2807/
informacoes

Certificado de 40h pelo MEC. Público-alvo: professores 
dos anos finais do ensino fundamental: história. Inscri-
ções permanentes.

A BNCC nos anos finais do 
Ensino Fundamental: Língua 
Inglesa

http://avamec.mec.gov.br/#/
instituicao/seb/curso/2812/
informacoes

Certificado de 40h pelo MEC. Público-alvo: professores 
dos anos finais do ensino fundamental: língua inglesa. 
Inscrições permanentes.

A BNCC nos anos finais do 
Ensino Fundamental: Língua 
Portuguesa

http://avamec.mec.gov.br/#/
instituicao/seb/curso/2815/
informacoes

Certificado de 40h pelo MEC. Público-alvo: professores 
dos anos finais do ensino fundamental: língua portugue-
sa. Inscrições permanentes.

A BNCC nos anos finais do 
Ensino Fundamental: Mate-
mática

http://avamec.mec.gov.br/#/
instituicao/seb/curso/2817/
informacoes

Certificado de 40h pelo MEC. Público-alvo: professores 
dos anos finais do ensino fundamental: matemática. Ins-
crições permanentes.

A BNCC do Ensino Médio: 
Ciências Humanas 

http://avamec.mec.gov.br/#/
instituicao/seb/curso/2761/
informacoes

Certificado de 50h pelo MEC. Público-alvo: professores 
dos anos finais do ensino médio: ciências humanas. Ins-
crições permanentes.

Ministério da Educação
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A BNCC do Ensino Médio: 
Ciências da Natureza

http://avamec.mec.gov.br/#/
instituicao/seb/curso/2763/
informacoes

Certificado de 50h pelo MEC. Público-alvo: professores 
dos anos finais do ensino médio: ciências da natureza. 
Inscrições permanentes.

A BNCC do Ensino Médio: 
Linguagem e suas Tecnolo-
gias

http://avamec.mec.gov.br/#/
instituicao/seb/curso/2765/
informacoes

Certificado de 50h pelo MEC. Público-alvo: professores 
dos anos finais do ensino médio: linguagem e suas tec-
nologias. Inscrições permanentes.

A BNCC do Ensino Médio: 
Matemática e suas Tecnolo-
gias

http://avamec.mec.gov.br/#/
instituicao/seb/curso/2767/
informacoes

Certificado de 50h pelo MEC. Público-alvo: professores 
dos anos finais do ensino médio: matemática e suas tec-
nologias. Inscrições permanentes.

BNCC na prática: como pla-
nejar as aulas de Educação 
Física

http://avamec.mec.gov.br/#/
instituicao/peninsula/cur-
so/3701/informacoes

Certificado de 20h pelo MEC. Público-alvo: professores 
de educação física, professores pedagogos responsá-
veis pelo trabalho com educação física, coordenadores 
pedagógicos escolares e profissionais de Secretarias 
de Educação responsáveis pelo currículo e formação de 
professores que atuam com Educação Física. Inscrições 
permanentes.

BNCC na prática: do currícu-
lo à sala de aula desvendan-
do as diretrizes para a Edu-
cação Física

http://avamec.mec.gov.br/#/
instituicao/peninsula/cur-
so/3241/informacoes

Certificado de 20h pelo MEC. Público-alvo: professores 
de educação física, professores pedagogos responsá-
veis pelo trabalho com educação física, coordenadores 
pedagógicos escolares e profissionais de Secretarias 
de Educação responsáveis pelo currículo e formação de 
professores que atuam com Educação Física. Inscrições 
permanentes.

Competências socioemocio-
nais na Educação Esportiva

http://avamec.mec.gov.br/#/
instituicao/peninsula/cur-
so/133/informacoes

Certificado de 20h pelo MEC. Público-alvo: professores 
de educação física, professores em geral, coordenado-
res pedagógicos e articuladores e facilitadores do PNME. 
Inscrições permanentes.

Introdução ao pensamento 
computacional

http://avamec.mec.gov.br/#/
instituicao/seb/curso/3801/
informacoes

Certificado de 30h pelo MEC. Público-alvo: professores 
do ensino fundamental e interessados no tema. Inscri-
ções permanentes. 

Ministério da Educação
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Aplicações do pensamento 
computacional para os anos 
iniciais do Ensino Funda-
mental

http://avamec.mec.gov.br/#/
instituicao/seb/curso/4721/
informacoes

Certificado de 30h pelo MEC. Público-alvo: professores 
dos anos iniciais do ensino fundamental e interessados 
no tema. Inscrições permanentes

Aplicações do pensamento 
computacional para os anos 
finais do Ensino Fundamen-
tal

http://avamec.mec.gov.br/#/
instituicao/seb/curso/4701/
informacoes

Certificado de 30h pelo MEC. Público-alvo: professores 
dos anos finais do ensino fundamental e interessados no 
tema. Inscrições permanentes.

U n i v e r s i d a -
de Federal de 
São Carlos 
(UFSCAR)

O uso de aplicativos como 
recurso pedagógico

https://cursos.poca.ufscar.
br/course/index.php?cate-
goryid=7

Certificado de 10h pela UFSCAR. Público-alvo: profes-
sores da educação básica, demais profissionais da edu-
cação e comunidade em geral. Inscrições permanentes.

Docência em EAD: Introdu-
ção ao Moodle

https://cursos.poca.ufscar.
br/course/index.php?cate-
goryid=11

Certificado de 15h pela UFSCAR. Público-alvo: profes-
sores da educação básica, demais profissionais da edu-
cação e comunidade em geral. Inscrições permanentes.

Docência em EAD: planeja-
mento pedagógico de disci-
plinas

https://cursos.poca.ufscar.
br/course/index.php?cate-
goryid=11

Certificado de 20h pela UFSCAR. Público-alvo: profes-
sores da educação básica, demais profissionais da edu-
cação e comunidade em geral. Inscrições permanentes.

Docência em EAD: desafios 
da avaliação

https://cursos.poca.ufscar.
br/course/index.php?cate-
goryid=11

Certificado de 20h pela UFSCAR. Público-alvo: profes-
sores da educação básica, demais profissionais da edu-
cação e comunidade em geral. Inscrições permanentes.

YouTube e suas potenciali-
dades como ferramenta edu-
cacional

https://cursos.poca.ufscar.
br/course/index.php?cate-
goryid=7

Certificado de 10h pela UFSCAR. Público-alvo: profes-
sores da educação básica, demais profissionais da edu-
cação e comunidade em geral. Inscrições permanentes.

Ensino híbrido: uma introdu-
ção ao tema

https://cursos.poca.ufscar.
br/course/index.php?cate-
goryid=6

Certificado de 5h pela UFSCAR. Público-alvo: professo-
res da educação básica, demais profissionais da educa-
ção e comunidade em geral. Inscrições permanentes.

Motivação em sala de aula: 
elementos para uma boa prá-
tica docente

https://cursos.poca.ufscar.
br/course/index.php?cate-
goryid=6

Certificado de 5h pela UFSCAR. Público-alvo: professio-
nais da educação interessados na temática. Inscrições 
permanentes.

Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCAR)
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Movimentando: a sala de 
aula como espaço de desen-
volvimento

https://cursos.poca.ufscar.
br/course/index.php?cate-
goryid=6

Certificado de 5h pela UFSCAR. Público-alvo: professo-
res da educação básica, demais profissionais da educa-
ção e comunidade em geral. Inscrições permanentes.

Cineclubismo e educação: 
possibilidades do cinema no 
contexto escolar

https://cursos.poca.ufscar.
br/course/index.php?cate-
goryid=6

Certificado de 10h pela UFSCAR. Público-alvo: professo-
res da educação básica, demais profissionais da educa-
ção, estudantes de licenciaturas e comunidade em geral. 
Inscrições permanentes.

Jogos e brincadeiras musi-
cais

https://cursos.poca.ufscar.
br/course/index.php?cate-
goryid=6

Certificado de 10h pela UFSCAR. Público-alvo: profes-
sores da educação básica, demais profissionais da edu-
cação e comunidade em geral. Inscrições permanentes.

O uso de jogos no ensino de 
Matemática na educação bá-
sica

https://cursos.poca.ufscar.
br/course/index.php?cate-
goryid=6

Certificado de 10h pela UFSCAR. Público-alvo: profes-
sores da educação básica, demais profissionais da edu-
cação e comunidade em geral. Inscrições permanentes.

Gamificação para a educa-
ção

https://cursos.poca.ufscar.
br/course/index.php?cate-
goryid=6

Certificado de 15h pela UFSCAR. Público-alvo: professo-
res educação básica, licenciandos, demais profissionais 
da educação e comunidade em geral. Inscrições perma-
nentes.

Educação Especial: históri-
co, políticas e práticas

https://cursos.poca.ufscar.
br/course/index.php?cate-
goryid=5

Certificado de 30h pela UFSCAR. Público-alvo: professo-
res educação básica, gestores educacionais, servidores 
técnico-administrativos, estudantes de todas as áreas do 
conhecimento e comunidade em geral. Inscrições perma-
nentes.

Recursos educacionais aber-
tos: repensando a produção 
de conteúdos 

https://cursos.poca.ufscar.
br/course/index.php?cate-
goryid=7

Certificado de 10h pela UFSCAR. Público-alvo: profes-
sores da educação básica, demais profissionais da edu-
cação e comunidade em geral. Inscrições permanentes.

Universidade 
Federal do Re-
côncavo Baia-
no (UFRB)

Moodle para professores e 
tutores EAD

https://avaacademico.ufrb.
edu.br//

Certificado de 34h pela UFRB. Curso propõe habilitar 
professores e tutores na utilização das potencialidades 
pedagógicas da plataforma Moodle. Inscrições perma-
nentes

Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCAR) 

Universidade Federal do Recôncavo 
Baiano (UFRB)
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Planejamento, avaliação e 
fundamentos da EAD

https://avaacademico.ufrb.
edu.br//

Certificado de 51h pela UFRB. Curso propõe a com-
preensão dos fundamentos da educação a distância. Ins-
crições permanentes

Escolas Co-
nectadas - 
Universidade 
Estadual do 
Rio Grande do 
Sul (UERGS)

Produção textual na cultura 
digital

https://www.escolasconecta-
das.org.br/producao-textual-
-na-cultura-digital

Certificado de 20h pela Universidade Estadual do Rio 
Grande do Sul. Público-alvo: professores de todos os 
ciclos e séries. Período de realização: 17 de agosto de 
2020  a 14 de setembro de 2020.

Escola na nuvem: ferramen-
tas gratuitas de produção on-
-line

https://www.escolasconecta-
das.org.br/escola-na-nuvem

Certificado de 20h pela Universidade Estadual do Rio 
Grande do Sul. Público-alvo: professores de todos os ci-
clos e séries. Período de realização: 06 de julho de 2020 
a 03 de agosto de 2020 / 20 de julho de 2020 a 17 de 
agosto de 2020 / 28 de setembro de 2020 a 26 de outubro 
de 2020.

Produção colaborativa do co-
nhecimento: redes para mul-
tiplicar e aprender

https://www.escolasconecta-
das.org.br/producao-colabo-
rativa-do-conhecimento

Certificado de 50h pela Universidade Estadual do Rio 
Grande do Sul. Público-alvo: professores do ensino fun-
damental I e II, ensino médio e EJA. Período de realiza-
ção: 20 de julho de 2020 a 17 de agosto de 2020.

Mudança de tempos e espa-
ços para a inovação pedagó-
gica

https://www.escolasconecta-
das.org.br/mudanca-de-tem-
pos-e-espacos

Certificado de 20h pela Universidade Estadual do Rio 
Grande do Sul. Público-alvo: professores de todos os ci-
clos e séries. Período de realização: 22 de junho de 2020 
a 20 de julho de 2020 / 14 de setembro de 2020 a 12 de 
outubro de 2020.

Escrita criativa: com a pala-
vra, a autoria

https://www.escolasconec-
tadas.org.br/escrita-criativa-
-com-a-palavra-a-autoria

Certificado de 20h pela Universidade Estadual do Rio 
Grande do Sul. Público-alvo: professores de todos os ci-
clos e séries Período de realização: 06 de julho de 2020 
a 03 de agosto de 2020 / 28 de setembro de 2020 a 26 de 
outubro de 2020.

Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB) 
Escolas Conectadas - Universidade 

Estadual do Rio Grande do Sul 
(UERGS)
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Resolução de problemas: de-
senvolvendo competências 
para o século XXI

https://www.escolasconecta-
das.org.br/resolucao-de-pro-
blemas

Certificado de 20h pela Universidade Estadual do Rio 
Grande do Sul. Público-alvo: professores de todos os 
ciclos e séries. Período de realização: 03 de agosto de 
2020 a 31 de agosto de 2020.

Jogos e brincadeiras: para 
além da seriação

https://www.escolasconecta-
das.org.br/jogos-e-brincadei-
ras-para-alem-da-seriacao

Certificado de 20h pela Universidade Estadual do Rio 
Grande do Sul. Público-alvo: professores da educação 
infantil e demais ciclos e séries,  Período de realização: 
17 de agosto de 2020 a 14 de setembro de 2020.

Construção de jogos, mate-
riais e atividades de Matemá-
tica para as séries iniciais

https://www.escolasconecta-
das.org.br/construcao-de-jo-
gos

Certificado de 20h pela Universidade Estadual do Rio 
Grande do Sul. Público-alvo: professores do ensino fun-
damental I. Período de realização: 20 de julho de 2020 a 
17 de agosto de 2020. 

Avaliação: para que e como 
avaliar

https://www.escolasconec-
tadas.org.br/avaliacao-para-
-que-e-como-avaliar

Certificado de 20h pela Universidade Estadual do Rio 
Grande do Sul. Público-alvo: professores de todos os ci-
clos e séries. Período de realização: 20 de julho de 2020 
a 17 de agosto de 2020.

Escola para todos: inclusão 
de pessoas com deficiência

https://www.escolasconecta-
das.org.br/inclusao-de-pes-
soas-com-deficiencia

Certificado de 50h pela Universidade Estadual do Rio 
Grande do Sul. Público-alvo: professores de todos os ci-
clos e séries. Período de realização: 14 de setembro de 
2020 a 12 de outubro de 2020.

Alfabetizando na diversidade https://www.escolasconecta-
das.org.br/alfabetizando-na-
-diversidade

Certificado de 50h pela Universidade Estadual do Rio 
Grande do Sul. Público-alvo:  ciclos iniciais (1ª a 4ª série) 
e EJA, ou turmas com problema de alfabetização fora dos 
ciclos indicados. Período de realização: 14 de setembro 
de 2020 a 12 de outubro de 2020

Escola para todos: promo-
vendo uma educação antir-
racista

https://www.escolasconec-
tadas.org.br/promovendo-u-
ma-educacao-antirracista

Certificado de 50h pela Universidade Estadual do Rio 
Grande do Sul. Público-alvo: professores de todos os 
ciclos e séries. Período de realização: 31 de agosto de 
2020 a 28 de setembro de 2020.

Escolas Conectadas - Universidade 
Estadual do Rio Grande do Sul 

(UERGS)
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Sem medo da indisciplina: a 
construção participativa da 
disciplina na sala de aula

https://www.escolasconecta-
das.org.br/sem-medo-da-in-
disciplina

Certificado de 50h pela Universidade Estadual do Rio 
Grande do Sul. Público-alvo: professores de todos os 
ciclos e séries. Período de realização: 03 de agosto de 
2020 a 31 de agosto de 2020.

Escola Virtual 
do Governo 
(EVG)

Noções básicas para coorde-
nar cursos online

https://www.escolavirtual.
gov.br/curso/198

Certificado de 20h pelo ENAP. Público-alvo: pessoas que 
atuem, ou venham a atuar, na coordenação pedagógica 
de cursos a distância. Inscrições permanentes.

Formação de conteudistas 
para cursos virtuais - Módulo 
1

https://www.escolavirtual.
gov.br/curso/240

Certificado de 5h pelo ENAP. Público-alvo: servidores pú-
blicos interessados em desenvolver conteúdo pedagógi-
co para cursos virtuais. Inscrições permanentes.

Bradesco Ensinando com a web https://www.ev.org.br/curso/
educacao-basica-e-pedago-
gia/apoio-a-educadores/en-
sinando-com-a-web?return=/
cursos/educacao-basica-e-
-pedagogia&cst=393

Certificado de 15h pela Escola Virtual Bradesco. Curso 
propõe mostrar como o professor na atualidade pode tirar 
o melhor proveito da internet. Inscrições permanentes.

Itaú Social Avaliação e aprendizagem https://polo.org.br/monito-
ramento-e-avaliacao/forma-
cao/2/avaliacao-e-aprendiza-
gem

Certificado de 24h pelo Itaú Social. Público-alvo: gestores 
escolares e gestores públicos. Inscrições permanentes. 

BNCC do currículo à sala de 
aula

https://polo.org.br/gestao-pe-
dagogica/formacao/6/bncc-
-do-curriculo-a-sala-de-aula

Certificado de 10h pelo Itaú Social. Público-alvo: profes-
sores. Inscrições permanentes.

BNCC na Educação Infantil https://polo.org.br/gestao-pe-
dagogica/formacao/8/bncc-
-na-educacao-infantil

Certificado de 10h pelo Itaú Social. Público-alvo: profes-
sores e gestores escolares. Inscrições permanentes.

Infâncias e leitura  https://polo.org.br/leitura-es-
crita-e-matematica/forma-
cao/7/infancias-e-leituras

Certificado de 20h pelo Itaú Social. Público-alvo: profes-
sores, equipe pedagógica de organizações da sociedade 
civil e gestores escolares. Inscrições permanentes.

Escola Virtual do Governo (EVG)
Bradesco
Itaú Social
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Letramento matemático na 
Educação Infantil

https://polo.org.br/leitura-es-
crita-e-matematica/forma-
cao/13/letramento-matemati-
co-na-educacao-infantil

Certificado de 10h pelo Itaú Social. Público-alvo: profes-
sores e gestores escolares. Inscrições permanentes. 

Geometria e o letramento 
matemático

https://polo.org.br/leitura-es-
crita-e-matematica/forma-
cao/27/geometria-e-o-letra-
mento-matematico

Certificado de 30h pelo Itaú Social. Público-alvo: profes-
sores e gestores escolares. Inscrições permanentes.

Educação na pandemia: diri-
gentes municipais e equipe

https://polo.org.br/educacao-
-na-pandemia/formacao/28/
dirigentes-municipais-e-equi-
pe

Certificado de 17h pelo Itaú Social. Público-alvo: técnicos 
de secretaria municipais de educação e gestores públi-
cos. Inscrições permanentes.

Educação na pandemia: diri-
gentes estaduais e equipe

https://polo.org.br/educacao-
-na-pandemia/formacao/29/
dirigentes-estaduais-e-equi-
pe

Certificado de 15h pelo Itaú Social. Público-alvo: técnicos 
de secretaria estaduais de educação e gestores públicos. 
Inscrições permanentes.

Educação na pandemia: ar-
ranjos intermunicipais

https://polo.org.br/educacao-
-na-pandemia/formacao/30/
arranjos-intermunicipais

Certificado de 15h pelo Itaú Social. Público-alvo: gestores 
públicos e técnicos de secretaria de educação. Inscrições 
permanentes.

Projeto político-pedagógico 
para organizações da socie-
dade civil

https://polo.org.br/gestao-
-pedagogica/formacao/5/
projeto-politico-pedagogico-
-para-organizacoes-da-so-
ciedade-civil

Certificado de 20h pelo Itaú Social. Público-alvo: equipe 
pedagógica de organizações da sociedade civil. Inscri-
ções permanentes.

Liderança e gestão participa-
tiva na escola

https://polo.org.br/gestao-pe-
dagogica/formacao/11/lide-
ranca-e-gestao-participativa-
-na-escola

Certificado de 8h pelo Itaú Social. Público-alvo: gestores 
escolares, gestores públicos e técnicos de secretaria. 
Inscrições permanentes.

Itaú Social
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Planejamento e estratégia 
para gestão escolar

https://polo.org.br/gestao-pe-
dagogica/formacao/12/pla-
nejamento-e-estrategia-pa-
ra-a-gestao-escolar

Certificado de 10h pelo Itaú Social. Público-alvo: gesto-
res escolares, gestores públicos e técnicos de secretaria. 
Inscrições permanentes.

Fundação Ge-
túlio Vargas 
(FGV)

Liderança e gestão participa-
tiva na escola

https://educacao-executiva.
fgv.br/cursos/online/curta-
-media-duracao-online/lide-
ranca-e-gestao-participativa-
-na-escola

Certificado de 8h pela FGV. Público-alvo: gestores e pro-
fessores da rede pública e privada de ensino e outros 
profissionais que desejam ampliar seus conhecimentos 
sobre assuntos relacionados ao tema do curso. Inscri-
ções permanentes.

Planejamento e estratégia 
para gestão escolar

https://educacao-executiva.
fgv.br/cursos/online/curta-
-media-duracao-online/pla-
nejamento-e-estrategia-pa-
ra-gestao-escolar

Certificado de 10h pela FGV. Público-alvo: gestores e 
professores da rede pública e privada de ensino e outros 
profissionais que desejam ampliar seus conhecimentos 
sobre assuntos relacionados ao tema do curso. Inscri-
ções permanentes.

Fundação Getúlio Vargas (FGV)
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