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A teoria em si [...] não transforma o mundo. Pode contribuir 

para a sua transformação, mas para isso tem que sair de si 

mesma, e, em primeiro lugar tem que ser assimilada  pelos 

que vão ocasionar, com seus atos reais, efetivos, tal 

transformação. Entre teoria  e a atividade prática  

transformadora se insere um trabalho de educação  das 

consciências, de organização dos meios materiais e planos 

concretos de ação; tudo isso como passagem indispensável 

para desenvolver ações reais, efetivas. Nesse sentido uma 

teoria é prática na medida em que materializa, por meio de 

uma série de mediações, o que antes só existia idealmente, 

como conhecimento da realidade ou antecipação ideal de sua 

transformação (SAVIANI, 2002, p.73).* 

 

Diante do atual contexto social, político e histórico, faz-se necessária uma 

nova postura formativa a todos os profissionais da educação, suscitando  a modalidade 

de ensino remoto, com diferentes recursos e ferramentas tecnológicas, as quais 

viabilizam e oportunizam o enriquecimento da ação docente. 

A reflexibilidade crítica sobre a prática, oportunizada na formação continuada, 

possibilita inovação, assim como a construção e reconstrução permanente da identidade 

docente nas ações individuais  e coletivas. 

Ao avançarmos nessa direção, expressamos um desenvolvimento 

significativo, que justifica todo esforço empreendido, uma vez que compreendê-lo é 

imperativo,  a fim de repensar a natureza e a especificidade do trabalho educativo 

desenvolvido.  

As formações seguirão durante o segundo semestre com palestras, lives e 

cursos, na finalidade de refletir o processo de ensino e aprendizagem, no 

aperfeiçoamento dos servidores do Sistema  Municipal de Ensino. 

Somos protagonistas nesse processo e prosseguimos na constante busca da 

qualidade educativa! 

Equipe do Departamento de Planejamento,  

Projetos e Pesquisas Educacionais 

 

 

 

(*) SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia: teorias da educação, curvatura da vara, onze teses 

sobre a educação política. 35 ed. Campinas/SP: Autores associados, 2002 (Coleção Polêmicas do 

Nosso Tempo). 
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APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

Assíncrona – Aulas que acontecem no tempo dos estudantes, isso porque o professor e os alunos 

não precisam interagir ao mesmo tempo para realizar as atividades 

ATPC – Atividade de Trabalho Pedagógico Coletiva 

AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 

COMDEMA – Conselho Municipal de Defesa ao Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

CTEA – Câmara Técnica de Educação Ambiental  

DEI – Departamento de Educação Infantil 

DPPPE – Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais 

Dr. – Doutor 

Dra. – Doutora 

EMEF –  Escola Municipal de Ensino Fundamental 

EMEI – Escola Municipal de Educação Infantil 

EMEII – Escola Municipal de Educação Infantil Integrada 

EJA – Educação de Jovens e Adultos 

FAAC – Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação 

FC – Faculdade de Ciências 

FCL – Faculdade de Ciência e Letras 

FFC – Faculdade de Filosofia e Ciências 

Google Meet – plataforma de comunicação em vídeo oficial do Google, grátis e disponível 

no Android, iOS e navegadores web 

Me. – Mestre 

NAPEM – Núcleo de Aperfeiçoamento Profissional da Educação Municipal 

Nedh – Núcleo de Educação em Direitos Humanos 

OEDH – Observatório de Educação em Direitos Humanos 

OSC – Organização da Sociedade Civil 

PCCS – Plano de Cargos, Carreiras e Salários 

PMB – Prefeitura Municipal de Bauru 

PMEA – Programa Municipal de Educação Ambiental 

Síncrona – Aulas cuja interação entre o professor e os alunos acontece em tempo real, uma vez 

que, todos precisam estar ao mesmo tempo e no mesmo ambiente virtual 

SME  – Secretaria Municipal da Educação 

UFBA – Universidade Federal da Bahia 

UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina 

UFSCar – Universidade Federal de São Carlos 

UNESP – Universidade Estadual Paulista 

Unisagrado - Centro Universitário Sagrado Coração 
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Glossário 



 Assistente de serviços na escola – servente de escola.  

 Agente de serviços na escola – merendeira.  

 Agente educacional – auxiliar de creche; inspetor de alunos; secretário de escola; 

cuidador de crianças, jovens, adultos e idosos.  

 Especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – jovens 

e adultos.  

 Especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – 

especial.  

 Especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – 

fundamental.  

 Especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – 

infantil.  

 Especialista em educação – professor de educação básica – jovens e adultos.  

 Especialista em educação – professor de educação básica – especial.  

 Especialista em educação – professor de educação básica – fundamental.  

 Especialista em educação – professor de educação básica – infantil.  

 Especialista em gestão escolar – diretor de escola de jovens e adultos.  

 Especialista em gestão escolar – diretor de escola de ensino fundamental.  

 Especialista em gestão escolar – diretor de escola de educação infantil.  

  

Funções de confiança ocupadas por especialista em educação básica – professor do 

ensino fundamental: 

 Vice-diretor de escola do ensino fundamental.  

 Coordenador pedagógico do ensino fundamental. 

 Coordenador pedagógico da educação de jovens e adultos.  

  

 

  

  

 

 Técnico em manutenção, conservação e transporte – técnico em nutrição. 

 Técnico em gestão administrativa e serviços – técnico de administração.  

 Agente em gestão administrativa e serviços – agente de administração. 

 Agente em gestão administrativa e serviços – auxiliar de administração. 

 Auxiliar em meio ambiente – ajudante geral. 

Nomenclatura 
para o público-alvo 

De acordo com a Lei 5.999/2010, 

alterado pela Lei 6.177/2012 – PCCS 

Educação 
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De acordo com a Lei 5.975/2010 – 

PCCS Administração 

Nomenclatura 
para o público-alvo 



Período de inscrições 

Sistema Municipal de Ensino e Instituições parceiras 

 Abertura – 24/07 (sábado), às 09h. 

 Encerramento – 26/07 (segunda-feira), às 23h59min. 

Público externo – vagas remanescentes 

 Abertura – 27/07 (terça-feira), às 09h. 

 Encerramento – 28/07 (quarta-feira), às 23h59min. 

 

Endereço eletrônico:  http://www.bauru.sp.gov.br.  

Acessar: Secretarias >> Educação >> Formação Continuada.  

TENHA EM MÃOS: CPF e número da matrícula. 

Mais informações:  3234-4693 (DPPPE) ou e-mail pedagogico@bauru.sp.gov.br. 

  

1. Todos os cursos serão oferecidos na modalidade de Ensino à Distância (EaD), portanto 

os interessados devem possuir: 

 disponibilidade para estudo e leitura; 

 acesso a computador ou dispositivo similar, com conexão à Internet; 

 conhecimentos básicos no uso de tecnologias, de programas aplicativos e 

navegação na Internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome); 

 endereço de e-mail próprio (não será aceito e-mail de terceiros). 

2. Para os servidores do Sistema Municipal de Ensino, é imprescindível utilizar o e-mail 

institucional Google (usuario@educa.bauru.sp.gov.br). Caso ainda não possua acesso, 

solicitar para pedagogico@bauru.sp.gov.br.  

3. Para o público externo, após efetuar sua inscrição no site da Formação Continuada, é 

obrigatório confirmar seus dados, acessando o Formulário de Confirmação na página 

http://hotsite.bauru.sp.gov.br/formcont Informações> Orientações Gerais> Orientações 

EaD (orientações e confirmação da inscrição), até o dia 29/07 (quinta-feira). 

4. Manter atualizados os endereços de e-mail.  

5. Em razão da situação de excepcionalidade no contexto da Covid-19, cada servidor 

poderá se inscrever em até 3 (três) cursos; para as palestras, não há limite de inscrições. 

6. O cursista que tiver dificuldades de acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA) deverá enviar e-mail na primeira semana do curso, para o endereço 

<ead@bauru.sp.gov.br>, informando o nome do curso e descrevendo a dificuldade, 

encaminhando um print da tela caso seja necessário. 
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Orientações gerais 
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A Secretária Municipal da Educação, no uso de suas atribuições, considerando a 

necessidade de regulamentar a Formação Continuada, coordenada pelo Departamento 

de Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais - DPPPE, expede a presente 

portaria:  

DA INSCRIÇÃO  

Art. 1º As inscrições para as atividades formativas deverão ser realizadas pelo sistema 

on-line da Formação Continuada.  

Art. 2º Cada servidor poderá se inscrever em até 03 (três) atividades formativas, 

considerando a modalidade convocação.  

§1º Para atividades com carga horária de até 3 horas, não há limite de inscrições por 

servidor.  

§2º A Secretaria Municipal da Educação (SME) reserva-se o direito de cancelar as 

inscrições de servidores que não atenderem ao disposto neste artigo.  

Art. 3º O servidor que não atender à indicação do público-alvo terá sua inscrição 

cancelada pela SME.  

Art. 4º As atividades serão divulgadas antecipadamente pelo DPPPE.  

DO CANCELAMENTO/DESISTÊNCIA  

Art. 5º O servidor que necessitar cancelar sua inscrição deverá fazê-lo no sistema on-line, 

em até 48 horas antes do início da atividade. O descumprimento desta exigência 

acarretará o impedimento da inscrição do servidor em atividades formativas oferecidas 

pela SME no semestre subsequente.  

Art. 6º O servidor que desistir da formação, sem justificativa relacionada ao trabalho, 

declarada por escrito pela chefia ou não atestada por Licença para Tratamento de Saúde 

(LTS), será suspenso das atividades formativas oferecidas pela SME, no próximo período 

de formação. A justificativa ou licença deve ser enviada ao DPPPE, com indicação do 

nome completo do inscrito e da atividade que escolheu, nas 24 horas seguintes ao início 

da mesma.  

DA FREQUÊNCIA E CERTIFICAÇÃO  

Art. 7º É imprescindível a presença e/ou acesso do servidor no primeiro dia da atividade, 

devendo encaminhar o termo de compromisso com anuência da chefia imediata, sem o 

qual não será emitido o certificado.  

§1º Esse procedimento não se aplica às atividades oferecidas fora do horário de trabalho 

do servidor e demais ações em que a inscrição não seja via sistema on-line.  

Portaria 45/2021 SME 
Publicada no D.O.M. de Bauru de 

08/07/2021, edição 3.428 
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Art. 8º Em caso de ausência no primeiro encontro e/ou acesso, é impreterível que o 

servidor comunique seu interesse em participar da atividade nas 24 horas seguintes ao 

início da mesma. 

§1º O não cumprimento acarretará o bloqueio e o impedimento da inscrição em atividades 

formativas oferecidas pela SME no semestre subsequente.  

§2º A comunicação deverá ser feita pelo endereço eletrônico http://www.bauru.sp.gov.br, 

em Secretarias >> Educação >> Formação Continuada >> Contato, ou pelo link 

https://sites.bauru.sp.gov.br/formcont/contato.aspx, com indicação do nome completo do 

inscrito e da atividade que escolheu. 

Art. 9º Os certificados serão gerados no prazo de até 30 (trinta) dias após a conclusão da 

atividade formativa com aproveitamento satisfatório. 

§1º O aproveitamento satisfatório será comprovado mediante: 

a) registro de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de participação (frequência nas 

atividades presenciais e/ou on-line síncronas e cumprimento de atividades assíncronas)  

b) avaliação e aprovação de produto final, entregue ao final da atividade formativa. 

§2º Os certificados ficarão disponíveis no Sistema on-line por 03 (três) anos a partir da 

data de conclusão da formação. Após este período o certificado ficará definitivamente 

indisponível.  

Art. 10 Faltas injustificadas serão descontadas da totalidade da carga horária do 

certificado; as ausências por Licença para Tratamento de Saúde não serão descontadas 

da carga horária total do certificado, porém serão computadas sobre os 25% de ausência 

permitida. 

§1º O atestado deverá ser digitalizado e enviado nas 72 horas seguintes à falta, pelo 

endereço eletrônico http://www.bauru.sp.gov.br, em Secretarias >> Educação >> 

Formação Continuada >> Contato, ou pelo link 

https://sites.bauru.sp.gov.br/formcont/contato.aspx, com indicação do nome completo do 

inscrito e da atividade que escolheu.  

§2º Esse procedimento aplica-se às atividades presenciais ou síncronas on-line. 

Art. 11 Casos omissos e as dúvidas decorrentes da aplicação desta portaria serão 

analisados e solucionados pela equipe da SME, no âmbito de sua competência.  

Art. 12 Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 

anteriores.  

MARIA DO CARMO MONTEIRO KOBAYASHI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
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01. CURSO EAD – AGENTE DO BEM: FORMAÇÃO VIRTUAL, AÇÃO PRESENCIAL 
Ementa: Programa Agente do Bem (missão e função); dados de monitoramento 

epidemiológicos do município de Bauru e região; pandemia; zoonoses e prevenção; 

responsabilidade social; orientações para vistoria nas unidades escolares; atividades de 

controle de criadouros de vetores de doenças; registro das atividades em boletim. 

Coordenação: Profa. Me. Sirlei Sebastiana Polidoro Campos (DPPPE/SME) e 

colaboradores. 

Público-alvo: 

 assistente de serviços na escola – servente de escola; 

 agente de serviços na escola – merendeira; 

 agente educacional – auxiliar de creche; 

 agente educacional – inspetor de alunos; 

 agente educacional – secretário de escola; 

 agente educacional – cuidador de crianças, jovens, adultos e idosos; 

 técnico em gestão administrativa e serviços – técnico de administração; 

 agente em gestão administrativa e serviços – agente de administração; 

 auxiliar em manutenção, conservação e transporte – ajudante geral; 

 coordenadora pedagógica da organização da sociedade civil – OSC*. 

Carga horária: 50 horas. 

Vagas: 120*.  

Período: início 02/03; término 07/12. 

Horário: flexível (atividades assíncronas on-line). 
Obs.: um servidor/funcionário por unidade escolar e OSC. 

Orientações encaminhadas pela Circular DPPPE/SME nº 001/2021. 

O certificado deste curso será aceito para fins de progressão por qualificação profissional, em 

conformidade com a lei n° 5.999/10. 

Cursos 

em Andamento 
Atividades iniciadas no 1º semestre 



02. CURSO EAD – PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: OS 

ESPAÇOS NÃO FORMAIS DE EDUCAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL 
Ementa:  Programa Municipal de Educação Ambiental (missão e objetivos); Educação 

Ambiental Crítica; responsabilidade social com ambiente; espaços não formais de 

educação de Bauru. 

Coordenação: Profa. Dra. Jandira Liria Biscalquini Talamoni (CTEA-COMDEMA) e 

equipe PMEA. 

Público-alvo: 

 especialista em educação – professor de educação básica – fundamental* 

 coordenador pedagógico de ensino fundamental (1º ao 5º ano)* 

Carga horária: 30 horas (6h atividades síncronas on-line; 24h de atividades de estudo 

assíncronas). 

Vagas: 07.  

Período: início 09/03; término 30/11. 

Horário: flexível (atividades assíncronas on-line), com aulas síncronas on-line pela 

plataforma Google Meet nos dias 09/03; 27/07 e 30/11 (terça-feira), das 17h30min às 

19h30min. 
Obs.:  

(*) das EMEFs Lourdes de Oliveira Colnaghi; Santa Maria; Waldomiro Fantini, conforme seleção. 

O certificado deste curso será aceito para fins de progressão por qualificação profissional, em 

conformidade com a lei n° 5.999/10. 

10 



11 

03. CURSO EAD – ALFABETIZAÇÃO: AJUSTES CURRICULARES NA SALA COMUM, NA 

MODALIDADE DE ENSINO REMOTO 
Ementa:  problematização e instrumentalização de atividades que promovam o ensino, a 

aprendizagem e o desenvolvimento iminente da criança, por meio de constantes 

procedimentos de avaliação, com foco dos ajustes curriculares.  

Coordenação: Profa. Me. Janaína Fernanda Gasparoto Fusco (DPPPE/SME); Profa. 

Esp. Keila Cristina Armando de Moraes (DPPPE/SME).  

Público-alvo: 

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – jovens 

e adultos; 

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – 

fundamental (1º ao 5º ano); 

 especialista em educação – professor de educação básica – jovens e adultos; 

 especialista em educação – professor de educação básica – fundamental (1º ao 5º 

ano); 

 coordenador pedagógico do ensino fundamental; 

 coordenador pedagógico da educação de jovens e adultos. 

Carga horária: 30 horas (9h atividades síncronas on-line; 21h de atividades de estudo 

assíncronas). 

Vagas: 35.  

Período: início 18/08; término 29/09. 

Horário: flexível (atividades assíncronas on-line), com aulas síncronas on-line pela 

plataforma Google Meet nos dias 18/08; 08/09 e 29/09 (quarta-feira), das 19h às 22h. 
Obs.: 

Inscrição: não será realizada via sistema on-line de inscrições.  

Orientações encaminhadas pela Circular DPPPE/SME nº 019/2021. 

O certificado deste curso será aceito para fins de progressão por qualificação profissional, em 

conformidade com a lei n° 5.999/10. 

Cursos 

Indicação 
Indispensável a participação de 

representante(s) da Unidade Escolar 



04.  CURSO EAD – WORD E POWERPOINT NO ENSINO FUNDAMENTAL  
Ementa: recursos básicos do pacote Office (editor de textos e gerenciador de 

apresentação de slides) para fins educacionais. 

Coordenação: Prof. Me. Wagner Antonio Junior (DPPPE/SME). 

Público-alvo: 

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – 

fundamental; 

 especialista em educação – professor de educação básica – fundamental; 

Carga horária: 20 horas (10h atividades síncronas on-line; 10h de atividades de estudo 

assíncronas). 

Vagas: 16. 

Período: início 09/08; término 06/09. 

Horário: flexível (atividades assíncronas on-line), com aulas síncronas on-line pela 

plataforma Google Meet nos dias 09/08; 16/08; 23/08; 30/08 e 06/09 (segunda-feira), das 

19h30min às 21h30min. 
Obs.: 

Inscrição: não será realizada via sistema on-line de inscrições.  

Orientações encaminhadas pela Circular DPPPE/SME nº 024/2021. 

O certificado deste curso será aceito para fins de progressão por qualificação profissional, em 

conformidade com a lei n° 5.999/10. 
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05. CURSO EAD – O USO DO G-SUITE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
Ementa: aplicativos educacionais do G-Suite, com foco na utilização do Classroom, Meet, 

Forms e Agenda no contexto de ensino remoto. 

Coordenação: Profa. Esp. Heloísa Helena Pita Prado (DPPPE/SME); Profa. Me. 

Josilaine Aparecida Pianoschi Malmonge (DPPPE/SME). 

Público-alvo: 

 especialista em educação – professor de educação básica – jovens e adultos. 

Carga horária: 20 horas (8h atividades síncronas on-line; 12h de atividades de estudo 

assíncronas). 

Vagas: 30.  

Período: início 06/07; término 22/07. 

Horário: flexível (atividades assíncronas on-line), com aulas síncronas on-line pela 

plataforma Google Meet nos dias 06/07; 08/07; 13/07 e 15/07 (terça-feira e quinta-feira), 

das 18h às 20h. 
Obs.: 

Inscrição: não será realizada via sistema on-line de inscrições.  

Orientações encaminhadas pela Circular DPPPE/SME nº 026/2021. 

O certificado deste curso será aceito para fins de progressão por qualificação profissional, em 

conformidade com a lei n° 5.999/10. 

 

06.  CURSO EAD – LABORATÓRIO DIDÁTICO MÓVEL E O ENSINO DE CIÊNCIAS NA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
Ementa: trabalho experimental e sua relevância no ensino de Ciências; Laboratório 

Didático Móvel (LDM) e as possibilidades para os trabalhos experimentais na Educação 

de Jovens e Adultos. 

Coordenação: Profa. Me. Eliége Terezinha da Silva Meneghetti (DPPPE/SME); Profa. 

Dra. Lígia Maria Ramazzini Remaeh (DPPPE/SME).  

Público-alvo: 

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – jovens 

e adultos;  

 especialista em educação – professor de educação básica – jovens e adultos. 

Carga horária: 30 horas (2h atividades síncronas on-line; 28h de atividades de estudo 

assíncronas). 

Vagas: 30.  

Período: início 31/08; término 26/10. 

Horário: flexível (atividades assíncronas on-line), com aulas síncronas on-line pela 

plataforma Google Meet no dia 27/08 (sexta-feira), das 18h às 20h. 
Obs.: 

Inscrição: não será realizada via sistema on-line de inscrições.  

O certificado deste curso será aceito para fins de progressão por qualificação profissional, em 

conformidade com a lei n° 5.999/10. 

Cursos 

Convocação 
Presença indispensável do 

público-alvo 
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07. CURSO EAD – CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSOS AVALIATIVOS 

NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Ementa: práticas avaliativas nas aulas de Educação Física do município de Bauru; 

articulações entre a matriz curricular de Educação Física e a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). 

Coordenação: Profa. Dra. Lilian Aparecida Ferreira (FC/UNESP-Bauru) e Equipe do 

Núcleo de Ensino da UNESP-Bauru. 

Público-alvo: 

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – 

fundamental (Educação Física); 

 especialista em educação – professor de educação básica – fundamental (Educação 

Física). 

Carga horária: 30 horas (10h de atividades síncronas on-line; 20h de atividades de 

estudo assíncronas). 

Vagas: 25.  

Período: início 12/08; término 16/12. 

Horário: flexível (atividades assíncronas on-line), com aulas síncronas on-line pela 

plataforma Google Meet nos dias 12/08; 09/09; 14/10; 11/11 e 09/12 (quinta-feira), em 

horário de ATPC, das 17h30min às 19h30min.  
Obs.: 

Inscrição: não será realizada via sistema on-line de inscrições.  

Orientações encaminhadas pela Circular DPPPE/SME nº 022/2021. 

O certificado deste curso será aceito para fins de progressão por qualificação profissional, em 

conformidade com a lei n° 5.999/10. 

 

14 



08. CURSO EAD – OLIMPÍADA MUNICIPAL DE LÍNGUA PORTUGUESA E 

MATEMÁTICA 2021 
Ementa: matriz de referência e descritores; direitos de aprendizagem; orientações para a 

OMLPM 2021; análise e levantamento dos descritores e plano de ação que possibilite a 

apropriação dos conteúdos pertinentes. 

Coordenação: Profa. Esp. Heloísa Helena Pita Prado (DPPPE/SME); Profa. Esp. Keila 

Cristina Armando de Moraes (DPPPE/SME); Profa. Me. Suzana Maria Pereira dos Santos 

(DPPPE/SME). 

Público-alvo*: 

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – 

fundamental; 

 especialista em educação – professor de educação básica – fundamental. 

Carga horária: 12 horas (04 atividades síncronas on-line; 8h de atividades de estudo 

assíncronas). 

Vagas: 140.  

Período: início 20/09; término 21/10. 

Horário: flexível (atividades assíncronas on-line), com aulas síncronas on-line pela 

plataforma Google Meet nos dias 20/09, 21/09, 22/09, 23/09; 18/10; 19/10; 20/10 e 21/10, 

em horário de ATPC 
Obs.: 

(*) professores que atuam nos 4º e 5º anos e especialistas de Língua Portuguesa e Matemática que 

atuam nos 8º e 9º anos. 

Inscrição: não será realizada via sistema on-line de inscrições.  

Orientações encaminhadas pela Circular DPPPE/SME nº 020/2021. 

O certificado deste curso será aceito para fins de progressão por qualificação profissional, em 

conformidade com a lei n° 5.999/10. 
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09. CURSO EAD – O USO DO G-SUITE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
Ementa:  aplicativos educacionais do G-Suite, com foco na utilização do Classroom, 

Meet, Forms e Agenda no contexto de ensino remoto. 

Coordenação: Equipe do DPPPE. 

Público-alvo*: 

 especialista em educação – professor de educação básica – infantil. 

 professores e coordenadores das Organizações da Sociedade Civil – OSCs 

(entidades conveniadas). 

Carga horária: 20 horas (8h atividades síncronas on-line; 12h de atividades de estudo 

assíncronas). 

Vagas: 700.  

Período e Horários: flexível (atividades assíncronas on-line), com aulas síncronas on-

line pela plataforma Google Meet nos dias e horários a seguir: 

Turma A até J – 09/08; 16/08; 30/08 e 13/09 (segunda-feira), das 17h15min às 19h15min. 

Turma K até N – 10/08; 17/08; 31/08 e 14/09 (terça-feira), das 17h15min às 19h15min. 

Turma O – 11/08; 18/08; 01/09 e 15/09 (quarta-feira), das 17h15min às 19h15min. 

Turma P – 12/08; 19/08; 02/09 e 16/09 (quinta-feira), das 17h15min às 19h15min. 

Turma Q – 10/08; 17/08; 31/08 e 14/09 (terça-feira), das 14h às 16h. 
Obs.: 

Inscrição: não será realizada via sistema on-line de inscrições.  

Orientações encaminhadas pela Circular DPPPE/SME nº 028/2021. 

O certificado deste curso será aceito para fins de progressão por qualificação profissional, em 

conformidade com a lei n° 5.999/10. 
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10.  CURSO EAD – EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
Ementa: educação ambiental na perspectiva histórico-crítica: fundamentos, conteúdos e 

prática pedagógica; possibilidades e desafios na inserção da educação ambiental crítica 

na educação infantil. 

Coordenação: Profa. Me. Rafaela de Katia Soares (FCL/UNESP-Araraquara). 

Público-alvo: 

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – infantil;  

 especialista em educação – professor de educação básica – infantil . 

Carga horária: 20 horas (8h atividades síncronas on-line; 12h de atividades de estudo 

assíncronas). 

Vagas: 30 (25 – Sistema Municipal de Ensino; 5 – instituições parceiras). 

Período: início 08/09; término 29/09. 

Horário: flexível (atividades assíncronas on-line), com aulas síncronas on-line pela 

plataforma Google Meet nos dias 08/09; 15/09; 22/09 e 29/09 (quarta-feira), das 9h30min 

às 11h30min. 
O certificado deste curso será aceito para fins de progressão por qualificação profissional, em 

conformidade com a lei n° 5.999/10. 

 

11. CURSO EAD – O CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INFANTIL: DO PLANEJAMENTO À 

PRÁXIS 
Ementa: a Proposta Pedagógica da Educação Infantil e o planejamento pedagógico 

fundamentado na Teoria Histórico-Cultural. 

Coordenação: Profa. Esp. Vanessa Marinho Cunha Pescarollo (DPPPE/SME); Profa. 

Me. Janaína Fernanda Gasparoto Fusco (DPPPE/SME). 

Público-alvo: 

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – 

especial; 

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – infantil. 

Carga horária: 30 horas (08h atividades síncronas on-line; 22h de atividades de estudo 

assíncronas). 

Vagas: 60 (50 – Sistema Municipal de Ensino; 10 – instituições parceiras).  

Período: início 25/08; término 22/09. 

Horário: flexível (atividades assíncronas on-line), com aulas síncronas on-line pela 

plataforma Google Meet nos dias 25/08; 01/09; 15/09 e 22/09 (quarta-feira), das 

19h30min às 21h30min. 
O certificado deste curso será aceito para fins de progressão por qualificação profissional, em 

conformidade com a lei n° 5.999/10. 

 

 

Cursos 

Convite 
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12.  CURSO EAD – A SALA DE AULA É LUGAR DE BRINCAR? 
Ementa: desenvolvimento infantil; atividade dominante; relação ensino e aprendizagem; 

brincadeira de papéis; estrutura interna da brincadeira de papéis; neoformações; 

desenvolvimento da personalidade; intervenções pedagógicas. 

Coordenação: Estagiárias em Psicologia Amanda Marques Ramalho e Marina Nascimento 

de Souza, sob supervisão dos professores Dr. Angelo Antonio Abrantes e Dra. Juliana 

Campregher Pasqualini (FC/UNESP-Bauru). 

Público-alvo: 

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – 

fundamental (1º ano);  

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – infantil;  

 especialista em educação – professor de educação básica – fundamental (1º ano); 

 especialista em educação – professor de educação básica – infantil. 

Carga horária: 20 horas (10h atividades síncronas on-line; 10h de atividades de estudo 

assíncronas). 

Vagas: 30 (25 – Sistema Municipal de Ensino; 5 – instituições parceiras). 

Período: início 12/08; término 09/09. 

Horário: flexível (atividades assíncronas on-line), com aulas síncronas on-line pela plataforma 

Google Meet nos dias 12/08; 19/08; 26/08; 02/09 e 09/09 (quinta-feira), das 14h às 16h. 
O certificado deste curso será aceito para fins de progressão por qualificação profissional, em 

conformidade com a lei n° 5.999/10. 

 

13.  CURSO EAD – LITERATURA, BRINCADEIRA DE PAPÉIS E PRÁXIS PEDAGÓGICA 

NO ENSINO INFANTIL 
Ementa: o papel da literatura na práxis educativa a partir dos aportes teórico-metodológicos 

da Psicologia Histórico-Cultural e da Pedagogia Histórico-Crítica.  

Coordenação: Prof. Lucas Cabral Pazeto (FCL/UNESP-Araraquara). 

Público-alvo: 

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – 

fundamental (1º ano);  

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – infantil;  

 especialista em educação – professor de educação básica – fundamental (1º ano); 

 especialista em educação – professor de educação básica – infantil. 

Carga horária: 20 horas (8h atividades síncronas on-line; 12h de atividades de estudo 

assíncronas). 

Vagas: 30 (25 – Sistema Municipal de Ensino; 5 – instituições parceiras). 

Período: início 23/09; término 21/10. 

Horário: flexível (atividades assíncronas on-line), com aulas síncronas on-line pela plataforma 

Google Meet nos dias 14/10; 21/10; 28/10 e 04/11 (quinta-feira), das 9h às 11h. 
O certificado deste curso será aceito para fins de progressão por qualificação profissional, em 

conformidade com a lei n° 5.999/10. 
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14.  CURSO EAD – ENSINO REMOTO ARTICULADO À PROPOSTA PEDAGÓGICA DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL: POSSIBILIDADES LÚDICAS 
Ementa: reflexões acerca do planejamento e organização do trabalho pedagógico; 

possibilidades lúdicas para o ensino remoto em articulação com as áreas do conhecimento de 

acordo com a Proposta Pedagógica para a Educação Infantil. 

Coordenação: Profa. Me. Sintia Otuka Rossi (DEI/SME); Profa. Me. Josilaine Aparecida 

Pianoschi Malmonge (DPPPE/SME); Profa. Esp. Fabiana Hortolani Sartori (EMEI Carlos 

Correa Vianna). 

Público-alvo: 

 professores e coordenadores das Organizações da Sociedade Civil – OSCs (entidades 

conveniadas). 

Carga horária: 40 horas (18h atividades síncronas on-line; 22h de atividades de estudo 

assíncronas). 

Vagas: 60.  

Período: início 09/08; término 07/11. 

Horário: flexível (atividades assíncronas on-line), com aulas síncronas on-line pela plataforma 

Google Meet nos 09/08; 16/08; 23/08; 30/08; 13/09; 20/09; 27/09; 18/10 e 25/10 (segunda-

feira), das 19h às 21h. 

 

15. CURSO EAD – POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL A PARTIR DA 

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 
Ementa: histórico da Educação Infantil na legislação brasileira; os documentos oficiais 

para a educação infantil; a Base Nacional Comum Curricular – BNCC. 

Coordenação: Profa. Dra. Maria do Carmo Monteiro Kobayashi (SME/Bauru); Profa. Me. 

Sintia Otuka Rossi (DEI/SME); Profa. Dra. Cinthia Magda Fernandes Ariosi (UNESP/ P. 

Prudente); Profa. Me. Ana Maria Carvalho (SME/Araçatuba) 

Público-alvo:  

 coordenadores das Organizações da Sociedade Civil – OSCs (entidades 

conveniadas) 

Carga horária: 10 horas (06h de atividades síncronas on-line; 04h de atividades de 

estudo assíncronas) 

Vagas: 30. 

Período: início 23/07; término 18/08 

Horário: flexível (atividades assíncronas on-line), com aulas síncronas on-line pela 

plataforma Google Meet nos dias 23/07 (sexta-feira), das 9h às 11h; 04/08 (quarta-feira), 

das 14h às 16h; e 18/08 (quarta-feira), das 9h às 11h. 
Obs.: 

Inscrição: não será realizada via sistema on-line de inscrições.  
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16.  CURSO EAD – O DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO E DA LINGUAGEM NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Ementa: o desenvolvimento do pensamento e da linguagem e a periodização histórico-

cultural; contribuições à prática pedagógica na educação infantil. 

Coordenação: Profa. Me. Kaira Moraes Porto (FCL/UNESP-Araraquara). 

Público-alvo: 

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – 

fundamental (1º ano);  

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – infantil;  

 especialista em educação – professor de educação básica – fundamental (1º ano); 

 especialista em educação – professor de educação básica – infantil. 

Carga horária: 30 horas (12h atividades síncronas on-line; 18h de atividades de estudo 

assíncronas). 

Vagas: 30 (25 – Sistema Municipal de Ensino; 5 – instituições parceiras). 

Período: início 09/08; término 27/09. 

Horário: flexível (atividades assíncronas on-line), com aulas síncronas on-line pela 

plataforma Google Meet nos dias 09/08; 16/08; 23/08; 30/08; 13/09 e 27/09 (segunda-

feira), das 19h30min às 21h30min. 
O certificado deste curso será aceito para fins de progressão por qualificação profissional, em 

conformidade com a lei n° 5.999/10. 

 

17.  CURSO EAD – KAMISHIBAI COMO RECURSO PEDAGÓGICO PARA O ENSINO DE 

ARTE 
Ementa: apresentação e produção do Kamishibai, teatro de papel do Japão, como 

elemento lúdico capaz de desenvolver situações de ensino e aprendizagem por meio da 

contação de histórias. 

Coordenação: Profa. Me. Cecília Massako Nomiso (EMEI Leila de Fátima A. Cassab). 

Público-alvo:  

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – 

fundamental (Arte); 

 especialista em educação – professor de educação básica – fundamental (Arte). 

Carga horária: 16 horas (4h atividades síncronas on-line; 12h de atividades de estudo 

assíncronas). 

Vagas: 15. 

Período: início 25/08; término 29/09. 

Horário: flexível (atividades assíncronas on-line), com aulas síncronas on-line pela 

plataforma Google Meet nos dias 25/08 e 29/09 (quarta-feira), das 19h30min às 

21h30min. 
O certificado deste curso será aceito para fins de progressão por qualificação profissional, em 

conformidade com a lei n° 5.999/10. 
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18.  CURSO EAD – LABORATÓRIO DIDÁTICO MÓVEL E O ENSINO DE CIÊNCIAS NOS 

ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Ementa: breve histórico do ensino de Ciências no Brasil; trabalho experimental e sua 

relevância à luz da Pedagogia Histórico-Crítica; Laboratório Didático Móvel (LDM) e as 

possibilidades para os trabalhos experimentais nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Coordenação: Profa. Me. Eliége Terezinha da Silva Meneghetti (DPPPE/SME); Profa. 

Dra. Lígia Maria Ramazzini Remaeh (DPPPE/SME).  

Público-alvo: 

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – 

fundamental (1º ao 5º ano); 

  especialista em educação – professor de educação básica – fundamental (1º ao 5º 

ano). 

Carga horária: 30 horas. 

Vagas: 30.  

Período: início 31/08; término 26/10. 

Horário: flexível (atividades assíncronas on-line). 
O certificado deste curso será aceito para fins de progressão por qualificação profissional, em 

conformidade com a lei n° 5.999/10. 

 

  

19.  CURSO EAD – LABORATÓRIO DIDÁTICO MÓVEL E O ENSINO DE CIÊNCIAS NOS 

ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Ementa: breve histórico do ensino de Ciências no Brasil; trabalho experimental e sua 

relevância à luz da Pedagogia Histórico-Crítica; Laboratório Didático Móvel (LDM) e as 

possibilidades para os trabalhos experimentais nos anos finais do Ensino Fundamental. 

Coordenação: Profa. Me. Eliége Terezinha da Silva Meneghetti (DPPPE/SME); Profa. 

Dra. Lígia Maria Ramazzini Remaeh (DPPPE/SME).  

Público-alvo: 

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – 

fundamental (6º ao 9º ano- Ciências); 

 especialista em educação– professor de educação básica – fundamental (6º ao 9º 

ano- Ciências). 

Carga horária: 30 horas. 

Vagas: 12.  

Período: início 31/08; término 26/10. 

Horário: flexível (atividades assíncronas on-line). 
O certificado deste curso será aceito para fins de progressão por qualificação profissional, em 

conformidade com a lei n° 5.999/10. 
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20. CURSO EAD – FERRAMENTAS PARA ELABORAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOAULAS 
Ementa: ferramentas de edição e gravação de videoaulas; planejamento e roteiro; 

produção e compartilhamento de vídeos; produção de materiais audiovisuais com fins 

educacionais.  

Coordenação: Profa. Dra. Andréia Melanda Chirinéa (DPPPE/SME); Prof. Esp. Manaíra 

Gonçalves Bien (DPPPE/SME). 

Público-alvo: 

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – jovens 

e adultos; 

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – 

especial; 

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – 

fundamental; 

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – infantil; 

 especialista em educação – professor de educação básica – jovens e adultos; 

 especialista em educação – professor de educação básica – especial; 

 especialista em educação – professor de educação básica – fundamental; 

 especialista em educação – professor de educação básica – infantil; 

 especialista em gestão escolar – diretor de escola de jovens e adultos; 

 especialista em gestão escolar – diretor de escola de ensino fundamental;  

 especialista em gestão escolar – diretor de escola de educação infantil;  

 vice-diretor de escola do ensino fundamental; 

 coordenador pedagógico do ensino fundamental; 

 coordenador pedagógico da educação de jovens e adultos.  

Carga horária: 30 horas. 

Vagas: 50 (40 – Sistema Municipal de Ensino; 10 – instituições parceiras). 

Período: início 09/08; término 13/09. 

Horário: flexível (atividades assíncronas on-line). 
O certificado deste curso será aceito para fins de progressão por qualificação profissional, em 

conformidade com a lei n° 5.999/10. 
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21.  CURSO EAD – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E 

QUALIDADE NA EDUCAÇÃO PÚBLICA  
Ementa: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB); qualidade negociada; 

política educacional. 

Coordenação: Profa. Dra. Andréia Melanda Chirinéa (DPPPE/SME). 

Público-alvo: 

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – 

fundamental; 

 especialista em educação – professor de educação básica – fundamental; 

 especialista em gestão escolar – diretor de escola de ensino fundamental; 

 vice-diretor de escola do ensino fundamental; 

 coordenador pedagógico do ensino fundamental. 

Carga horária: 12 horas (6h atividades síncronas on-line; 6h de atividades de estudo 

assíncronas). 

Vagas: 50 (45 – Sistema Municipal de Ensino; 5 – instituições parceiras). 

Período: início 03/11; término 17/11. 

Horário: flexível (atividades assíncronas on-line), com aulas síncronas on-line pela plataforma 

Google Meet nos dias 03/11 e 10/11 (quarta-feira), das 8h às 11h. 
O certificado deste curso será aceito para fins de progressão por qualificação profissional, em 

conformidade com a lei n° 5.999/10. 

 

22.  CURSO EAD – ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO E O ENSINO DA MATEMÁTICA  
Ementa: alfabetização, letramento e o ensino da matemática; etapas do desenvolvimento da 

resolução de situações-problema; Atividade Orientadora de Ensino (AOE) como possibilidade 

de resolução de Situações-problema e desenvolvimento de conceitos científicos; intervenções 

e atividades práticas. 

Coordenação: Profa. Me. Suzana Maria Pereira dos Santos (DPPPE/SME). 

Público-alvo: 

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – 

fundamental*;  

 especialista em educação – professor de educação básica – fundamental* . 

Carga horária: 30 horas (10h atividades síncronas on-line; 20h de atividades de estudo 

assíncronas). 

Vagas: 40 (36 – Sistema Municipal de Ensino; 4 – instituições parceiras). 

Período: início 18/08; término 29/09. 

Horário: flexível (atividades assíncronas on-line), com aulas síncronas on-line pela plataforma 

Google Meet nos dias 18/08; 25/08; 08/09; 15/09 e 29/09 (quarta-feira), das 19h30min às 

21h30min. 
Obs.: 

(*) preferencialmente que atuem de 1º ao 3º ano. 

O certificado deste curso será aceito para fins de progressão por qualificação profissional, em 

conformidade com a lei n° 5.999/10. 
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23. CURSO EAD – EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA: CUIDAR DOS AFETOS E 

DA SAÚDE MENTAL 
Ementa: o papel da escola no atendimento ao estudante em tempos de pandemia; sofrimento 

psíquico, acolhimento e afeto; saúde mental e estratégias de enfrentamento. 

Coordenação: Estagiários de Psicologia Escolar sob coordenação e supervisão da Prof. Dra. 

Flávia da Silva Ferreira Asbahr (FC/UNESP-Bauru). 

Público-alvo: 

 todos os servidores do Sistema Municipal de Ensino. 

Carga horária: 30 horas (10h atividades síncronas on-line; 20h de atividades de estudo 

assíncronas). 

Vagas: 40 vagas por turma.  

Período e Horário: flexível (atividades assíncronas on-line), com aulas síncronas on-line pela 

plataforma Google Meet nos seguintes dias e horários: 

Turma A – 09/08; 16/08; 23/08; 30/08 e 13/09 (segunda-feira), das 14h às 16h. 

Turma B – 10/08; 17/08; 24/08; 31/08 e 14/09 (terça-feira), das 19h às 21h. 

Turma C – 12/08; 19/08; 26/08; 02/09 e 09/09 (quinta-feira), das 8h30min às 10h30min. 
O certificado deste curso será aceito para fins de progressão por qualificação profissional, em 

conformidade com a lei n° 5.999/10. 

 

  

24. CURSO EAD – GESTÃO ESCOLAR E A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

(EDH) 
Ementa: o papel da gestão escolar e da coordenação pedagógica na efetivação da Educação 

em Direitos Humanos, tema transversal do currículo escolar e um dos eixos do Plano 

Municipal de Educação de Bauru (2012-2022).  

Coordenação: Prof. Dr. Clodoaldo Cardoso Meneguello (OEDH-UNESP) e Equipe NEDH. 

Público-alvo: 

 especialista em gestão escolar – diretor de escola de jovens e adultos; 

 especialista em gestão escolar – diretor de escola de ensino fundamental; 

 especialista em gestão escolar – diretor de escola de educação infantil; 

 vice-diretor de escola do ensino fundamental; 

 coordenador pedagógico do ensino fundamental; 

 coordenador pedagógico da educação de jovens e adultos. 

Carga horária: 15 horas (6h atividades síncronas on-line; 9h de atividades de estudo 

assíncronas). 

Vagas: 40 (36 – Sistema Municipal de Ensino; 4 – instituições parceiras).  

Período: início 17/08; término 31/08. 

Horário: flexível (atividades assíncronas on-line), com aulas síncronas on-line pela plataforma 

Google Meet nos dias 17/08; 24/08 e 31/08 (terça-feira), das 14h30min às 16h30min. 
O certificado deste curso será aceito para fins de progressão por qualificação profissional, em 

conformidade com a lei n° 5.999/10. 
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25.  CURSO EAD – SABERES DA CULTURA INDÍGENA DO POVO TERENA DA ALDEIA 

INDÍGENA EKERUÁ 
Ementa: princípios e conceitos básicos da cultura indígena e a educação; educação 

indígena e realidade local do povo Terena de Araribá; trocas de experiências e 

enriquecimento às práticas sociais. 

Coordenação: Prof. David Henrique da Silva Pereira (Aldeia Indígena Ekeruá). 

Público-alvo: 

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – jovens 

e adultos; 

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – 

especial; 

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – infantil; 

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – 

fundamental; 

 especialista em educação – professor de educação básica – jovens e adultos; 

 especialista em educação – professor de educação básica – especial;  

 especialista em educação – professor de educação básica – infantil; 

 especialista em educação – professor de educação básica – fundamental. 

Carga horária: 20 horas (15h atividades síncronas on-line; 5h de atividades de estudo 

assíncronas). 

Vagas: 50 (40 – Sistema Municipal de Ensino; 10 – instituições parceiras). 

Período: início 09/08; término 20/09. 

Horário: flexível (atividades assíncronas on-line), com aulas síncronas on-line pela 

plataforma Google Meet nos dias 09/08; 16/08; 23/08; 30/08 e 13/09 (segunda-feira), das 

18h às 21h. 
O certificado deste curso será aceito para fins de progressão por qualificação profissional, em 

conformidade com a lei n° 5.999/10. 
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26.  CURSO EAD –  REFLEXÕES SOBRE LÓGICA INTERNA DOS JOGOS E 

ESPORTES NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR  
Ementa: conceitos e classificações da lógica interna e externa dos jogos e esportes, suas 

contribuições pedagógicas e possibilidades de articulação com a Pedagogia Histórico-

Crítica. 

Coordenação: Prof. Me. Rodrigo Gonçalves Vieira Marques (UFSCar). 

Público-alvo:  

 especialista em educação – professor de educação básica – fundamental (Educação 

Física); 

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – 

fundamental (Educação Física). 

Carga horária: 30 horas (8h atividades síncronas on-line; 22h de atividades de estudo 

assíncronas). 

Vagas: 25. 

Período: início 09/08; término 13/10. 

Horário: flexível (atividades assíncronas on-line), com aulas síncronas on-line pela 

plataforma Google Meet nos dias 18/08; 01/09; 15/09 e 13/10 (quarta-feira), das 

19h30min às 21h30min. 
O certificado deste curso será aceito para fins de progressão por qualificação profissional, em 

conformidade com a lei n° 5.999/10. 

 

27. CURSO EAD – PARTICIPAÇÃO ESTUDANTIL E QUALIDADE EDUCACIONAL: UMA 

VISÃO COMPARTILHADA DA EDUCAÇÃO 
Ementa: gestão democrática e participativa; educação para a democracia e participação 

como elementos centrais na qualidade educacional; relações entre protagonismo 

estudantil, participação na gestão democrática e aprendizagem escolar. 

Coordenação: Prof. Dra. Flávia da Silva Ferreira Asbahr (FC/UNESP-Bauru); Profa. Me. 

Cássia Magna Oliveira (Colégio Batista); Profa. Me. Janaína Artioli João Pedro 

(FC/UNESP-Bauru). 

Público-alvo: 

 todos os servidores do Sistema Municipal de Ensino. 

Carga horária: 15 horas (9h atividades síncronas on-line; 06h de atividades de estudo 

assíncronas). 

Vagas: 40.  

Período: início 11/08; término 08/09. 

Horário: flexível (atividades assíncronas on-line), com aulas síncronas on-line pela 

plataforma Google Meet nos dias 11/08; 18/08 e 01/09 (quarta-feira), das 8h às 11h. 
O certificado deste curso será aceito para fins de progressão por qualificação profissional, em 

conformidade com a lei n° 5.999/10. 

26 



28.  CURSO EAD –  DIÁLOGOS ENTRE LINGUAGENS: PROPOSIÇÕES DIDÁTICO-

PEDAGÓGICAS 
Ementa:  conteúdos interdisciplinares na área de Linguagens (Arte, Educação Física, 

Língua Inglesa e Língua Portuguesa); possibilidades didático-pedagógicas 

fundamentadas na Pedagogia Histórico-Crítica. 

Coordenação: Profa. Me. Ana Beatriz Buoso Marcelino (DPPPE/SME); Profa. Esp. 

Manaíra Gonçalves Bien (DPPPE/SME); Profa. Esp. Fernanda Costa Garcia 

(DPPPE/SME); Profa. Esp. Heloísa Helena Pita Prado (DPPPE/SME). 

Público-alvo:  

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – jovens 

e adultos;  

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – 

especial; 

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – 

fundamental*;  

 especialista em educação – professor de educação básica – jovens e adultos; 

 especialista em educação – professor de educação básica – especial; 

 especialista em educação – professor de educação básica – fundamental*; 

 coordenador pedagógico do ensino fundamental; 

 coordenador pedagógico da educação de jovens e adultos. 

Carga horária: 30 horas. 

Vagas: 30. 

Período: início 03/11; término 30/11. 

Horário: flexível (atividades assíncronas on-line). 
Obs.: 

(*) professores do ensino fundamental que atuam do 1º ao 5º anos e especialistas de Arte, Educação 

Física, Língua Inglesa e Língua Portuguesa. 

O certificado deste curso será aceito para fins de progressão por qualificação profissional, em 

conformidade com a lei n° 5.999/10. 
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29.  CURSO EAD – AULA DE HISTÓRIA COM VISITA TÉCNICA EM TEMPOS DE 

ENSINO REMOTO 
Ementa: ensino de História e os conteúdos essenciais; Patrimônio Histórico e Cultural e a 

educação patrimonial; visita técnica virtual: possibilidades em tempos de ensino remoto. 

Coordenação: Profa. Esp. Maria Raquel Carneiro (DPPPE/SME) e Profa. Esp. Fabiana 

Ferreira Rocha (Museu Histórico Municipal de Bauru). 

Público-alvo:  

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – jovens 

e adultos;  

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – 

especial; 

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – 

fundamental*;  

 especialista em educação – professor de educação básica – jovens e adultos; 

 especialista em educação – professor de educação básica – especial; 

 especialista em educação – professor de educação básica – fundamental*; 

Carga horária: 30 horas. 

Vagas: 40. 

Período: início 17/09; término 25/10. 

Horário: flexível (atividades assíncronas on-line). 
Obs.: 

(*) professores do ensino fundamental que atuam do 1º ao 5º anos e especialistas de História e 

Geografia que atuam do 6º ao 9º anos. 

O certificado deste curso será aceito para fins de progressão por qualificação profissional, em 

conformidade com a lei n° 5.999/10. 
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30.  CURSO EAD – SECRETARIA ESCOLAR DIGITAL (SED) 
Ementa: procedimentos administrativos no contexto da plataforma Secretaria Escolar 

Digital (SED): matrículas de alunos, geração de registro de aluno (RA), remanejamento 

de turmas, abertura de chamados etc.  

Coordenação: Vanda Santos (SME). 

Público-alvo:  

 agente educacional – secretário de escolas.  

 técnico em gestão administrativa e serviços – técnico de administração.  

 agente em gestão administrativa e serviços – agente de administração. 

Carga horária: 15 horas (09h atividades síncronas on-line; 06h de atividades de estudo 

assíncronas). 

Vagas: 40.  

Período: início 11/08; término 08/09. 

Horário: flexível (atividades assíncronas on-line), com aulas síncronas on-line pela 

plataforma Google Meet nos dias 11/08; 18/08 e 01/09 (quarta-feira), das 8h às 11h. 
O certificado deste curso será aceito para fins de progressão por qualificação profissional, em 

conformidade com a lei n° 5.999/10. 

 

 

31.  CURSO EAD –  COMO TER UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NOS DIAS DE 

HOJE? 
Ementa: conceitos básicos sobre alimentação e nutrição; recomendações do Guia 

Alimentar para a População Brasileira (2ª edição); orientação para a escolha dos 

alimentos e planejamento de refeições saudáveis; obstáculos para uma alimentação 

saudável. 

Coordenação: Nutricionistas Lidiane Satie Tanaka e Angérica Cristiane Marques Vicente 

(SME). 

Público-alvo: 

 agente de serviços na escola – merendeira; 

 especialista em serviços de alimentação – nutricionista; 

 técnico em serviços de alimentação – técnico de nutrição. 

Carga horária: 20 horas. 

Vagas: 60. 

Período: início 09/11; término 18/11.  

Horário: flexível (atividades assíncronas on-line). 
O certificado deste curso será aceito para fins de progressão por qualificação profissional, em 

conformidade com a lei n° 5.999/10. 
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32.  CURSO EAD –  ARTE E EDUCAÇÃO ESPECIAL: DIÁLOGOS POSSÍVEIS 
Ementa: ajustes curriculares, registros e produção de materiais, visando à participação 

do aluno com deficiência por meio de proposições didáticas artísticas. 

Coordenação: Profa. Me. Ana Beatriz Buoso Marcelino (DPPPE/SME); Profa. Dra. 

Eliane Morais de Jesus Mani (DPPPE/SME). 

Público-alvo:  

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – jovens 

e adultos;  

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – 

especial; 

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – 

fundamental;  

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – infantil; 

 especialista em educação – professor de educação básica – jovens e adultos; 

 especialista em educação – professor de educação básica – especial; 

 especialista em educação – professor de educação básica – fundamental; 

 especialista em educação – professor de educação básica – infantil; 

 especialista em gestão escolar – diretor de escola de jovens e adultos; 

 especialista em gestão escolar – diretor de escola de ensino fundamental; 

 especialista em gestão escolar – diretor de escola de educação infantil; 

 vice-diretor de escola de ensino fundamental; 

 coordenador pedagógico do ensino fundamental; 

 coordenador pedagógico da educação de jovens e adultos. 

Carga horária: 72 horas. 

Vagas: 30. 

Período: início 16/08; término 03/10. 

Horário: flexível (atividades assíncronas on-line). 
O certificado deste curso será aceito para fins de progressão por qualificação profissional, em 

conformidade com a lei n° 5.999/10. 
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33.  CURSO EAD – ADAPTAÇÕES COMUNICATIVAS E PEDAGÓGICAS: ESTRATÉGIAS 

E RECURSOS PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL      
Ementa: estratégias e práticas de ensino para estudantes da Educação Especial, com 

foco em alternativas para comunicação e aprendizagem. 

Coordenação: Equipe SORRI – Bauru; Profa. Dra. Eliane Morais de Jesus Mani 

(DPPPE/SME). 

Público-alvo: 

 especialista em educação – professor de educação básica – jovens e adultos; 

 especialista em educação – professor da educação básica – especial; 

 especialista em educação – professor da educação básica – fundamental; 

 especialista em educação – professor da educação básica – infantil; 

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – jovens 

e adultos; 

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – 

especial; 

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – 

fundamental; 

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – infantil. 

Carga horária: 60 horas (8h atividades síncronas on-line; 52h de atividades de estudo 

assíncronas). 

Vagas: 50 (40 – Sistema Municipal de Ensino; 10 – instituições parceiras). 

Período: início 30/08; término 05/11. 

Horário: flexível (atividades assíncronas on-line), com aulas síncronas on-line pela 

plataforma Google Meet nos dias 31/08; 14/09; 28/09 e 19/10 (terça-feira), das 8h às 10h. 
O certificado deste curso será aceito para fins de progressão por qualificação profissional, em 

conformidade com a lei n° 5.999/10. 
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34. CURSO EAD – EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA INCLUSIVA E OS 

IMPACTOS DA PANDEMIA    
Ementa: reflexões e práticas de ensino para promoção da aprendizagem de estudantes 

com deficiência e/ou necessidades educacionais específicas; o papel da escola diante 

das demandas educacionais no contexto da pandemia. 

Coordenação: Equipe APAE – Bauru; Profa. Dra. Eliane Morais de Jesus Mani 

(SME/DPPPE). 

Público-alvo: 

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – jovens 

e adultos; 

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – 

especial; 

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – 

fundamental; 

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – infantil; 

 especialista em educação – professor de educação básica – jovens e adultos; 

 especialista em educação – professor de educação básica – especial; 

 especialista em educação – professor de educação básica – fundamental; 

 especialista em educação – professor de educação básica – infantil; 

 especialista em gestão escolar – diretor de escola de jovens e adultos; 

 especialista em gestão escolar – diretor de escola de ensino fundamental; 

 especialista em gestão escolar – diretor de escola de educação infantil; 

 vice-diretor de escola do ensino fundamental; 

 coordenador pedagógico do ensino fundamental; 

 coordenador pedagógico da educação de jovens e adultos.  

Carga horária: 60 horas (8h atividades síncronas on-line; 52h de atividades de estudo 

assíncronas). 

Vagas: 50 (40 – Sistema Municipal de Ensino; 10 – instituições parceiras). 

Período: início 30/08; término 05/11. 

Horário: flexível (atividades assíncronas on-line), com aulas síncronas on-line pela 

plataforma Google Meet nos dias 15/09; 22/09; 27/10 e 03/11 (quarta-feira), das 8h30min 

às 10h30min. 
O certificado deste curso será aceito para fins de progressão por qualificação profissional, em 

conformidade com a lei n° 5.999/10. 
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35.  CURSO EAD – ENRIQUECIMENTO CURRICULAR: TEORIA E PRÁTICA 

SUPLEMENTAR PARA ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 
Ementa: enriquecimento curricular para estudantes com altas habilidades/superdotação 

no contexto escolar; formação do autoconceito positivo, habilidades emocionais e práticas 

de desenvolvimento socioafetivo. 

Coordenação: Profa. Dra. Eliane Morais de Jesus Mani (SME/DPPPE). 

Público-alvo: 

 especialista em educação – professor de educação básica – jovens e adultos; 

 especialista em educação – professor de educação básica – especial; 

 especialista em educação – professor de educação básica – fundamental; 

 especialista em educação – professor de educação básica – infantil; 

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – jovens 

e adultos; 

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – 

especial; 

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – 

fundamental; 

 especialista em educação adjunto – professor substituto de educação básica – infantil; 

 especialista em gestão escolar – diretor de escola de jovens e adultos; 

 especialista em gestão escolar – diretor de escola de ensino fundamental; 

 especialista em gestão escolar – diretor de escola de educação infantil; 

 vice-diretor de escola do ensino fundamental; 

 coordenador pedagógico do ensino fundamental; 

 coordenador pedagógico da educação de jovens e adultos.  

Carga horária: 30 horas (4h atividades síncronas on-line; 26h de atividades de estudo 

assíncronas). 

Vagas: 50 (40 – Sistema Municipal de Ensino; 10 – instituições parceiras). 

Período: início 03/11; término 03/12. 

Horário: flexível (atividades assíncronas on-line), com aulas síncronas on-line pela 

plataforma Google Meet nos dias 10/11 e 24/11 (quarta-feira), das 9h às 11h. 
O certificado deste curso será aceito para fins de progressão por qualificação profissional, em 

conformidade com a lei n° 5.999/10. 
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36. CICLO DE PALESTRAS – ÁREAS DO CONHECIMENTO À LUZ DA TEORIA 

HISTÓRICO-CULTURAL 
Ementa: reflexões sobre as áreas do conhecimento contempladas no currículo municipal; 

interfaces com a teoria histórico-cultural. 

Público-alvo: 

 todos os servidores do Sistema Municipal de Ensino 

Carga horária: 1 hora 

Vagas: 100 por palestra 

Inscrições: serão realizadas via sistema on-line de inscrições, nas datas indicadas em 

cada atividade.  

Transmissão pelo Canal da SME no Youtube: bit.ly/3pyxTrs 

  

24/08 (terça-feira), 19h 

Ensino de Ciências na Pedagogia Histórico-Crítica: aspectos teóricos e práticos 

Coordenação: Prof. Dr. Hélio da Silva Messeder Neto (UFBA). 

Mediação: Profa. Me. Eliége Terezinha da Silva Meneghetti (DPPPE/SME). 

Inscrição: 17/08 a 24/08, via sistema on-line de inscrições. 

 

16/09 (quinta-feira), 19h 

O caráter cultural da escrita na criança 

Coordenação: Profa. Dra. Bruna Carvalho (Unisagrado). 

Mediação: Profa. Esp. Keila Cristina Armando de Moraes (DPPPE/SME). 

Inscrição: 09/09 a 16/09, via sistema on-line de inscrições. 

 

21/09 (terça-feira), 17h30min 

Docência na educação infantil: o trabalho educativo como atividade consciente 

Coordenação: Profa. Dra. Juliana Campregher Pasqualini (FC/UNESP-Bauru). 

Mediação: Profa. Esp. Vanessa Marinho Cunha Pescarollo (DPPPE/SME). 

Inscrição: 14/09 a 21/09, via sistema on-line de inscrições. 

  

10/11 (quarta-feira), 19h 

Psicologia Histórico Cultural no Ensino de Educação Física 

Coordenação: Profa. Dra. Carolina Picchetti Nascimento (UFSC). 

Mediação: Profa. Esp. Manaíra Gonçalves Bien (DPPPE/SME). 

Inscrição: 03/11 a 10/11, via sistema on-line de inscrições. 

 

Outubro (data e horário a confirmar) 

Atividade orientadora de ensino: uma possibilidade de organização do processo de 

ensino e aprendizagem da Matemática 

Coordenação: Profa. Dra. Marisa Dias (FC/UNESP-Bauru). 

Mediação: Profa. Me. Suzana Maria Pereira dos Santos (DPPPE/SME). 
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37. CICLO DE PALESTRAS – DIÁLOGOS EM EDUCAÇÃO 
Ementa: diálogos e reflexões sobre temáticas diversas na área educacional; interfaces entre 

a teoria e a realidade escolar. 

Público-alvo: 

 todos os servidores do Sistema Municipal de Ensino 

Carga horária: 1 hora 

Vagas: 100 por palestra 

Inscrições: serão realizadas via sistema on-line de inscrições, nas datas indicadas em 

cada atividade.  

Transmissão pelo Canal da SME no Youtube: bit.ly/3pyxTrs 

 

21/07 (quarta-feira), 19h 

Aspectos comportamentais da Cultura da Paz 

Coordenação: Psicóloga Priscila Foger Marques Penna (APAE-Bauru). 

Mediação: Profa. Me. Kelli Cristina do Prado Correa (DPPPE/SME). 

Inscrição: 19/07 a 21/07, via sistema on-line de inscrições. 

 

26/08 (quinta-feira), 16h 

Educação e Diversidade: por uma escola acolhedora 

Coordenação: Prof. Dr. Juarez Tadeu de Paula Xavier (FAAC/UNESP-Bauru); Profa. Dra. 

Tânia Suely Antonelli Marcelino Brabo (FFC/UNESP-Marília); Prof. Dr. Cin Falchi (SME e 

SEE-Marília).  

Mediação: Prof. Me. Wagner Antonio Junior (DPPPE/SME). 

Inscrição: 19/08 a 26/08, via sistema on-line de inscrições. 

 

02/09 (quinta-feira), 16h 

Vulnerabilidade social em tempos de pandemia 

Coordenação: Assistente Social Josiane Carrapato (Secr. Administração/PMB)  

Mediação: Assistente Social Maria de Lourdes dos Santos Pereira Tozin (DPPPE/SME) 

Inscrição: 26/08 a 02/09, via sistema on-line de inscrições. 

 

20/10 (quarta-feira), 19h 

Gestão da escola pública municipal e a utilização do IDEB: as “traduções” no contexto 

da prática 

Coordenação: Profa. Dra. Andréia Melanda Chirinéa (DPPPE/SME). 

Mediação: Profa. Me. Janaína Fernanda Gasparoto Fusco (DPPPE/SME). 

Inscrição: 13/10 a 20/10, via sistema on-line de inscrições. 
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Suéllen Silva Rosim 

Prefeita Municipal de Bauru 

 

Profa. Dra. Maria do Carmo Monteiro Kobayashi 

Secretária Municipal da Educação  

 

EQUIPE COORDENADORA 

 

Prof. Me. Wagner Antônio Júnior 
Diretor do Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais 

 

Profa. Dra. Andréia Melanda Chirinéa  
Diretora de Divisão de Coordenação de Áreas 

 

Profa. Me. Kelli Cristina do Prado Corrêa  
Diretora de Divisão de Formação Continuada 

 

Profa. Me. Sirlei Sebastiana Polidoro Campos 
Diretora de Divisão de Projetos e Pesquisas Educacionais 

 

Agente Social Alessandra Monteiro Figueira da Silva  

Amandda Rensi Sabino Marar  

Profa. Me. Ana Beatriz Buoso Marcelino 

Ana Paula Moya Zanata 

Profa. Me. Cíntia Mesquita 

Profa. Dra. Eliane Morais de Jesus Mani 

Profa. Me. Eliége Terezinha da Silva Meneghetti 

Profa. Esp. Fernanda Costa Garcia 

Profa. Esp. Heloísa Helena Pita Prado 

Profa. Me. Janaína Fernanda Gasparoto Fusco 

Profa. Me. Josilaine Aparecida Pianoschi Malmonge 

Profa. Esp. Keila Cristina Armando de Moraes 

Profa. Dra. Lígia Maria Ramazzini Remaeh 

Lilian Formenti Moreno 

Profa. Esp. Manaíra Gonçalves Bien 

Assistente Social Maria de Lourdes dos Santos Pereira Tozin  

Profa. Esp. Maria Raquel Carneiro 

Profa. Me. Suzana Maria Pereira dos Santos 

Profa. Esp. Vanessa Marinho Cunha Pescarollo 


