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IMPORTANTE:  

1. Todos os cursos com exceção de Informática Básica exigem o conhecimento 
prévio de informática.  

2. Não se matricule nos cursos que não estive apto a fazê-lo, isto pode frustrar 
seu aprendizado e levá-lo a desistir, desperdiçando as vagas.  
    

 
 

 

MATUTINO 
CURSO DIAS EMENTA PERÍODO 

Informática básica 4ª e 6ª 
Introduzir os conhecimentos iniciais de microinformática, conhecer o Sistema 
Operacional Windows/Linux, uso prático da Internet e dos aplicativos do Office e 
OpenOffice 

07/03/2012 
a 

20/06/2012 

Manutenção e Instalação de 
Programas em 
 Computadores 

4ª e 6ª 

Formatar um computador, Particionar um HD, Instalar 2 (dois) sistemas operacionais 
(Windows e Linux) em um mesmo HD, Baixar os driver para o sistema operacional 
direto da internet, Instalar o pacote Office no Windows, Instalação de antivírus e outros 
programas utilitários, Configurar uma rede, Instalação de sistema operacional virtual. 
Para o curso de manutenção é necessário possuir notebook, netbook ou uma 
CPU de um computador para formatação. 

07/03/2012 
a 

20/06/2012 

Produção de conteúdos e 
apresentações com recursos 

de multimídia 
3ª e 5ª 

Aprofundar as potencialidades do aplicativo Power Point ou Impress, uso de 
software de edição de vídeos e sons,  pesquisar e baixar vídeos, imagens e sons 
da Internet, escanear fotos de livros e revistas,  transformar arquivos de Power 
Point em vídeos e  elaboração de apresentações e conteúdos digitais. 

06/03/2012 
a 

21/06/2012 

Introdução ao uso 
pedagógico do ambiente 

Moodle  
3ª e 5ª  

Introduzir os professores no uso e gerenciamento do ambiente Moodle, visando sua 
aplicação como ambiente de gerenciamento de cursos à distância ou de apoio a cursos 
presenciais. 

06/03/2012 
a 

21/06/2012 

Introdução à stop motion na 
prática pedagógica 

3ª  
O curso consiste na manipulação de massa de modelar, fotografia e técnicas básicas 
de edição de imagens.  

06/03/2012 
a 

24/04/2012 

Edição de vídeo 3ª  
Promover a formação dos Professores e Equipe Técnica para o uso da linguagem 
audiovisual no processo ensino-aprendizagem, usando as produções de vídeos. 

08/05/2012 
a 

19/06/2012 

Fotografia Digital 
  Inicial 

4ª  
Princípios básicos para utilização da maquina fotográfica digital na prática pedagógica 
(enquadramento, transferência e publicação) 

07/03/2012 
a 

25/04/2012 

Fotografia Digital  
Avançado 

4ª  
Utilização da maquina fotográfica digital em projetos de aprendizagem (RECURSOS 
AVANÇADOS) – necessário o curso inicial 

02/05/2012 
a 

20/06/2012 

Suporte Técnico Atualização 2ª  
Instalação do Linux Educativo 4.0, Softwares Educativos, Conf. de Rede 
(Dia do Planejamento) 

05/03/2012  
a 

11/06/2012 

Secretaria Municipal de Educação 



 

 

VESPERTINO  

CURSO DIAS EMENTA PERÍODO 

Blog da Escola - I 2ª e 4ª  
Criar blogs que favoreçam a aprendizagem, a visibilidade e valorização das produções 
escolares.  

05/03/2012 
A 

28/03/2012 

Blog da Escola e Portal do 
Professor - II 

2ª e 4ª 
Usar do Blog e Portal do Professor e  demais links educacionais, tais como: Museus 
Virtuais, Domínio Público, Youtube, Porta Curtas, Picasa e GoogleDocs, como recurso 
didático e de apoio às atividades pedagógicas do professor.  

02/04/2012 
a 

07/05/2012 

Oficina1:  Edição de fotos em 
Nuvem 

2ª e 4ª Postar imagens na web Picasa e editar efeitos e molduras do Picnik. 
09/05/2012 

a 
16/05/2012 

Oficina2:  Edição de vídeo no 
Youtube 

2ª e 4ª   Postar e editar vídeos, utilizando recursos do Youtube. 
21/05/2012 

a 
30/05/2012 

Oficina 3:  Aplicativos em 
Nuvem 

2ª e 4ª   Utilizar os recursos de postar, baixar e editar arquivos de texto, slides e planilhas do 
Skydrive e GoogleDocs. 

04/06/2012 
a 

18/06/2012 

Suporte Técnico Atualização 2ª  
Instalação do Linux Educativo 4.0, Softwares Educativos, Conf. de Rede 
(Dia do Planejamento) 

05/03/2012  
a 

11/06/2012 

Introdução à stop motion na 
prática pedagógica 

3ª  
O curso consiste na manipulação de massa de modelar, fotografia e técnicas básicas 
de edição de imagens.  

06/03/2012 
a 

24/04/2012 

Edição de vídeo 3ª  
Promover a formação dos Professores e Equipe Técnica para o uso da linguagem 
audiovisual no processo ensino-aprendizagem, usando as produções de vídeos. 

08/05/2012 
a 

19/06/2012 

Fotografia Digital  
 Inicial 

4ª  
Princípios básicos para utilização da maquina fotográfica digital na prática pedagógica 
(enquadramento, transferência e publicação) 

07/03/2012 
a 

25/04/2012 

Fotografia Digital 
 Avançado 

4ª  
Utilização da maquina fotográfica digital em projetos de aprendizagem (RECURSOS 
AVANÇADOS) – necessário o curso inicial 

02/05/2012 
a 

20/06/2012 

Info Básica  3ª e 5ª  
Introduzir os conhecimentos iniciais de microinformática, conhecer o Sistema 
Operacional Windows/Linux, uso prático da Internet e dos aplicativos do Office e 
OpenOffice 

06/03/2012 
a 

21/06/2012 

Info Básica em Linux 
Intermediário 

2ª e 4ª 
Aprofundar os conhecimentos do Sistema Operacional Windows/Linux, para os 
aplicativos do Office e OpenOffice e da Internet. 

05/03/2012 
a 

18/06/2012 

NOTURNO 

CURSO DIAS EMENTA PERÍODO 

Informática básica 3ª e 5ª 
Introduzir os conhecimentos iniciais de microinformática, conhecer o Sistema 
Operacional Windows/Linux, uso prático da Internet e dos aplicativos do Office e 
OpenOffice. 

06/03/2012 
a 

21/06/2012 

Informática básica 2ª e 4ª 
Introduzir os conhecimentos iniciais de microinformática, conhecer o Sistema 
Operacional Windows/Linux, uso prático da Internet e dos aplicativos do Office e 
OpenOffice. 

05/03/2012 
a 

18/06/2012 

Info Básica Intermediário 2ª e 4ª 
Aprofundar os conhecimentos do Sistema Operacional Windows/Linux, para os 
aplicativos do Office e OpenOffice e da Internet. 

05/03/2012 
a 

18/06/2012 

Introdução à stop motion na 
prática pedagógica 

3ª 
O curso consiste na manipulação de massa de modelar, fotografia e técnicas básicas de 
edição de imagens. 

06/03/2012 
a 

24/04/2012 

Edição de vídeo 3ª 
Promover a formação dos Professores e Equipe Técnica para o uso da linguagem 
audiovisual no processo ensino-aprendizagem, usando as produções de vídeos. 

08/05/2012 
a 

19/06/2012 

Fotografia Digital 
 Inicial 

4ª  
Princípios básicos para utilização da maquina fotográfica digital na prática pedagógica 
(enquadramento, transferência e publicação) 

07/03/2012 
a 

25/04/2012 

Fotografia Digital  
 Avançado 

4ª 
Utilização da maquina fotográfica digital em projetos de aprendizagem (RECURSOS 
AVANÇADOS) – necessário o curso inicial 

02/05/2012 
a 

20/06/2012 

Suporte Técnico Atualização 2ª 
Instalação do Linux Educativo 4.0, Softwares Educativos, Conf. de Rede 
(Dia do Planejamento) 

05/03/2012 
a 

11/06/2012 

Introdução ao uso 
pedagógico do ambiente 

Moodle 
3ª e 5ª 

Introduzir os professores no uso e gerenciamento do ambiente Moodle, visando sua 
aplicação como ambiente de gerenciamento de cursos à distância ou de apoio a cursos 
presenciais. 

06/03/2012 
a 

21/06/2012 


