
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

CEFOPE - GEPED

CURSO OBJETIVO
CARGA 

HORARIA

Nº 

PARTICIPANTES
PERÍODO REALIZAÇÃO MODALIDADE LOCAL PÚBLICO ALVO

EQUIPE COORDENADORA 

DA AÇÃO

   PRODETEM 

Formação Para 

Profissionais de 

Educação em 

Designação 

Temporária

Promover o contato desses 

profissionais com a 

estrutura relacional da 

Rede Estadual de Ensino, 

bem como proporcionar a 

eles informações, 

conhecimentos e 

atribuições de cada um, 

previstas pela legislação e 

outras regulamentações 

em vigor.

20h 9.704
26,28,29 e 30 de janeiro 

2015
Presencial

Cada professor realizou a 

formação na sua escola de 

origem

Professores em 

Designação Temporária 

Estadual de Ensino 

(professores, pedagogos 

e coordenadores)

CEFOPE

FORMINTEC 

Formação 

Instrucional para 

Técnicos

Oportunizar o 

desenvolvimento das 

habilidades técnicas dos 

servidores em atuação nas 

SREs - Superintendências 

Regionais de Educação e 

na Secretaria Estadual de 

Educação - SEDU no que 

se refere ao planejamento 

e à produção/seleção do 

material instrucional para 

formações continuadas 

semipresenciais focadas 

em temáticas tanto 

pedagógicas, quanto 

administrativas.

120h 212 maio a junho/2015 Semipresencial SEDU e SREs
Técnicos pedagógicos 

das SREs e SEDU
CEFOPE

      ALEMURY                     

Formação em Arte 

Contemporânea 

Brasileira: 

Alexandre Mury

Promover o contato dos 

profissionais com a Arte 

Contemporânea Brasileira, 

por meio da Exposição 

Alexandre Mury: Fricções 

Históricas.

40h 20 abril a junho /2015 Modalidade EaD
Ambiente Virtual de 

Aprendizagem

Professores de Arte no 

Ensino Médio/SREs de 

Carapina, Cariacica e 

Vila Velha.

CEFOPE/GEPED

             FORMAÇÕES REALIZADAS - 2015



PNEM                           

Pacto Nacional 

pelo Ensino Médio 

Valorizar a formação 

continuada dos professores 

e coordenadores 

pedagógicos que atuam no 

Ensino Médio público, nas 

áreas rurais e urbanas, em 

consonância com a Lei Nº 

9394, de 1996, e com as 

Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio 

- Resolução CNE/CEB Nº 

02, de 30 de janeiro de 

2012.

96 h anuais 

para os 

formadores 

regionais; 

96 h anuais 

aos 

orientadores 

de estudo; 

200 h para 

os cursistas.

6.699
Abril de 2014 a julho de 

2015
Semipresencial

Ambiente Virtual de 

Aprendizagem

Professores do Ensino 

Médio e pedagogos da 

Rede Pública de ensino

Parceria: MEC, UFES e 

SEDU Apoio: 

CEFOPE/GEPED,GEM e 

AE011

PROGRAMA 

ESCOLA VIVA  

Formação Inicial 

da Equipe Escolar 

Possibilitar aos 

profissionais da educação 

à apropriação das bases 

teóricas, metodológicas e 

de gestão da “Escola da 

Escolha”.

40h 60 08 a 12 de julho/2015 Presencial Hotel Praia – Nova Almeida

 Equipe pedagógica da 

SEDU Central, SRE 

Carapina e equipe 

docente do Centro 

Estadual de Ensino 

Médio em Tempo 

Integral São Pedro-

"Escola Viva de São 

Pedro"

AE011 e AE ESCOLA VIVA

Metodologia 

Entre Jovens 

Língua 

Portuguesa do 

Programa Jovem 

de Futuro

Apresentar as 

possibilidades para a 

implementação de oficinas 

pedagógicas na área de 

Língua Portuguesa para os 

1º e 3º anos do Ensino 

Médio.

40h 800
13 de outubro a 16 de 

novembro de 2015
Semipresencial

Ambiente Virtual de 

Aprendizagem do Instituto 

Unibanco.

Professores da disciplina 

de Língua Portuguesa do 

Ensino Médio.

Parceria: Instituto 

UNIBANCO e SEDU                                                        

Apoio: CEFOPE e GEM

Metodologia 

Entre Jovens 

Matemática do 

Programa Jovem 

de Futuro

Apresentar as 

possibilidades para a 

implementação de oficinas 

pedagógicas na área de 

Matemática para os 1º e 3º 

anos do Ensino Médio e 

identificar as necessidades 

de atuação frente aos 

resultados das avaliações 

em larga escola.

40h 800
13 de outubro a 16 de 

novembro de 2015
Semipresencial

Ambiente Virtual de 

Aprendizagem do Instituto 

Unibanco.

Professores da disciplina 

de Matemática do 

Ensino Médio.

Parceria: Instituto 

UNIBANCO e SEDU                                                        

Apoio: CEFOPE e GEM

Metodologia 

Entre Jovens 

Agente Jovem do 

Programa Jovem 

de Futuro

Estimular a participação 

dos diferentes atores frente 

aos desafios do 

protagonismo juvenil nas 

escolas públicas de Ensino 

Médio e estimular a 

participação dos jovens 

para atuar na melhoria do 

ambiente escolar.

40h 460
13 de outubro a 16 de 

novembro de 2015
Semipresencial

Ambiente Virtual de 

Aprendizagem do Instituto 

Unibanco.

Professores do Ensino 

Médio de qualquer 

disciplina.

Parceria: Instituto 

UNIBANCO e SEDU                                                        

Apoio: CEFOPE e GEM



FORMAEBES 

Formação 

Avaliação como 

estratégia benéfica 

para uma 

educação de 

sucesso 

Disponibilizar 

embasamento teórico e 

prático para os 

profissionais do Magistério 

do Ensino Médio avaliar os 

estudantes e, a partir das 

dificuldades apresentadas 

pelos alunos, realizar 

atendimentos específicos, 

propondo intervenções 

pedagógicas eficazes para 

melhorar os resultados da 

aprendizagem.

108h 150
22 de abril a 18 de 

dezembro de 2015.
Semipresencial SRE de Guaçuí

Pedagogos e 

Professores da 

Educação básica da 

Rede Pública de Ensino 

do Estado do Espírito 

Santo.

SRE de Guaçuí                             

Apoio CEFOPE

Formação 

“Educação em 

Valores,  

Desenvolvimento 

Humano e 

Cultura de Paz”

Estimular a transformação 

pessoal de educadores em 

torno dos seguintes 

aspectos: emoções, 

atenção, convivência e 

processo decisório, 

proporcionando assim a 

mudança de 

comportamento em seus 

contextos de vida.

120h 361 julho a dezembro/2015

Modalidade EaD                

03 workshop 

presencial de 9h às 

14h

Ambiente Virtual 

Comunidade Mindeduca

Profissionais da 

educação (professores, 

pedagogos, diretores e 

coordenadores das 13 

escolas participantes do 

Programa)

Parceria: Ministério 

Público do ES, SEDU, 

Arcelor Mittal e Migliori 

Consultoria                            

Apoio: CEFOPE/GEPED

CAEEDA                         

Formação 

Atendimento 

Educacional 

Especializado na 

área da 

Deficiência 

Auditiva

Promover a formação em 

LIBRAS para  profissionais 

da educação  visando a 

melhoria do atendimento 

educacional especializado 

aos alunos com surdez ou 

deficiência auditiva.

180h 160
09 de setembro a 07 de 

dezembro/2015

Turmas: Manhã, 

tarde e noite

CAS de Cachoeiro de 

Itapemirim, Vila Velha e 

Vitória

Profissionais da 

educação das Redes 

Pública Estadual e 

Municipais de Ensino, 

técnicos das SREs e 

técnicos da SEDU

CEFOPE/GEPED e 

GEJUD/SUEE

 Capacitação dos 

Agentes Sociais 

na Prevenção do 

Uso do Tabaco, 

Álcool e Drogas

Capacitar educadores da 

rede pública sobre o tema, 

além de abordar a 

prevenção por meio de 

atividades pedagógicas 

desenvolvidas nas escolas.  

280h 23 abril a dezembro/2015 Modalidade EaD Modalidade EaD  

gestores, pedagogos, 

coordenadores e 

professores) dos onze 

municípios da região do 

Caparaó 

Parceria: UFES, SEDU e 

Rede do Bem Capixaba

NAAH-S/ES             

Atendimento 

Educacional 

Especializado em 

Altas Habilidades/                 

Superdotação

Promover a formação dos 

profissionais do Ensino 

Regular da Rede Pública 

Estadual,  a fim de 

potencializar o atendimento 

aos alunos com indícios de 

Altas Habilidades/Super 

Dotação-AH/SD, de acordo 

com demanda existente 

nas escolas.

120h 35
22 de agosto a 28 de 

novembro de 2015

Aos sábados de 8h 

às 17h

Núcleo de Atividades para 

Altas 

Habilidade/Superdotação 

NAAH/S-ES

Profissionais da 

educação da rede 

estadual e municipal

CEFOPE/GEPED e 

GEJUD/SUEE



 Curso de Pós-

Graduação Lato 

Sensu em 

Coordenação 

Pedagógica

Construir um processo de 

formação de 

coordenadores 

pedagógicos e/ou 

profissionais que exercem 

função equivalente e 

integram a equipe gestora 

nas escolas públicas, que 

contemple a concepção do 

caráter público da 

educação e da busca de 

sua qualidade social, 

baseada nos princípios da 

gestão democrática, 

olhando a escola na 

perspectiva da inclusão 

social e da emancipação 

humana.   

420h 400 junho/2014 a outubro/2015 Modalidade EaD
Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 

Diretores, pedagogos, 

coordenadores de turno 

e técnicos pedagógicos 

das SREs e SEDU.

Parceria MEC, UFES e 

SEDU Apoio: CEFOPE

Formação CAFÉ 

LITERÁRIO

Oferecer um espaço de 

diálogo entre o público e 

aqueles que produzem 

literatura ou que possuam 

atividades diretamente 

ligadas a ela.

100h 60 março a novembro/2015 19h às 21h SESC Cultural Glória

Professores de Língua 

Portuguesa/SREs de 

Carapina, Cariacica e 

Vila Velha.

AE010 e SESC

 FOPCA                             

Formação de 

Pedagogos do 

Ciclo de 

Alfabetização

 Fortalecer os pedagogos 

efetivos e designados 

temporários para  as 

concepções de 

alfabetização,  tornando-os 

mais atuantes , dinâmicos, 

criativos, capazes de 

acompanhar com mais 

clareza e eficiência o 

trabalho desenvolvido 

pelos professores 

alfabetizadores nas salas 

de aula.

40h 360 agosto a dezembro de 2015 Modalidade EaD SREs Regionais
Pedagogos efetivos e 

Dts.
CEFOPE/GEPRO e GEIEF

Formação 

“Educadores em 

Ação”

Contribuir com a formação 

continuada dos 

educadores, para que os 

mesmos mobilizem 

representantes das 

comunidades escolares 

visando a elaboração, 

aplicação, registro e 

avaliação de projetos de 

intervenção, a partir de um 

diagnóstico participativo e 

eleições de prioridades, 

visando melhorar o 

desempenho dos alunos 

sob os aspectos de 

conhecimento escolar, 

cidadania e competências 

básicas para a vida 

moderna.

120h 10 maio 2014 a dez 2015 Semipresencial

Centro de Formação da 

Serra "Professor Pedro 

Valadão"

Coordenadores, 

professores e 

pedagogos

 Parceria SEDU e Labor 

Educacional Suncoke 

Energy do  Brasil                             

Apoio: CEFOPE/GEPRO e 

AE07



“O Pedagogo 

como Agente 

Articulador do 

Processo 

Pedagógico na 

Escola”

contribuir com a formação 

continuada dos pedagogos, 

para que os mesmos 

auxiliem seus professores, 

com mais segurança (com 

subsídios teóricos e 

práticos), para que estes 

repensem a práxis 

educativa, se aprimorem, 

visando melhorar o 

desempenho dos alunos 

sob os aspectos de 

conhecimento escolar, 

cidadania e competências 

básicas para a vida 

moderna.

120h 48 junho 2014 a dez 2015 Semipresencial

Centro de Formação da 

Serra "Professor Pedro 

Valadão"

Pedagogos

 Parceria SEDU e Labor 

Educacional Suncoke 

Energy do  Brasil                             

Apoio: CEFOPE/GEPRO e 

AE07

POUPE NA REDE 

Formação 

Continuada: 

Fundamentos da 

Educação 

Socioambiental

Proporcionar aos 

profissionais um espaço 

que permita discussões 

atualizadas sobre a 

Educação Ambiental, 

visando a apropriação de 

subsídios para que possam 

participar ativamente na 

solução das questões 

socioambientais presentes 

nos seus contextos.

110h

156 vagas 

distribuídas nas 52  

escolas do 

Programa “Poupe 

na Rede”.

setembro a dezembro de 

2015
Modalidade EaD

Ambiente Virtual de 

Aprendizagem e-cefope

Gestores, pedagogos e 

professores.
CEFOPE e AE011

Mediação de 

Conflitos no 

Ambiente Escolar

Oportunizar aos Gestores 

Escolares a análise e 

reflexão de repertórios de 

práticas gestoras de 

mediação de conflitos no 

ambiente escolar, aliando 

as teorias metodológicas e 

as técnicas de mediação 

para resolução pacífica dos 

conflitos que ocorrem no 

ambiente escolar. 

20h 196  11 a 28 de agosto de 2015 Presencial ESESP Vitória/ES
 Gestores, técnicos e 

Patrulha Escolar
 CEFOPE/GEPRO e AE007

3ª FORMAÇÃO 

INTEGRADA 

"Relações 

Interpessoais no 

Ambiente Escolar: 

Impactos 

Pedagógicos"

Capacitar professores para 

melhor desempenho de 

suas funções  com 

gradativo crescimento de 

suas habilidades e 

conhecimentos técnicos

5h 4.000 05 de junho Presencial

Escolas da Rede Estadual 

de Ensino e Escolas das 

Redes Municipais adesas. 

Professores CEFOPE/GEPED



MIROES                   

Formação  para 

Professores de 

Arte                            

"A Magia de Miró"

Proporcionar aos 

profissionais da Rede 

Pública de Ensino  um 

espaço que permita 

discussões atualizadas 

sobre o Ensino da Arte e 

Currículo Básico do ES,  

visando o diálogo e 

apropriação de 

fundamentação teórico e 

prática e utilização no 

cotidiano escolar

40h 60
06 de outubro a                   

13 de novembro/2015
Modalidade EaD

Ambiente Virtual de 

Aprendizagem e-cefope

Professores de Arte da 

rede pública estadual no 

Ensino Fundamental, 

Ensino Médio e EJA.

CEFOPE/GEPED e GEM

Gestão da 

Aprendizagem

Formar líderes 

transformadores que 

promovam uma gestão 

escolar eficiente e uma 

cultura de altas 

expectativas de 

aprendizagem para todos 

os alunos.

um encontro 

presencial 

(12 h); 

atividades à 

distância, 

sendo um 

módulo 

obrigatório 

sobre 

Gestão 

Estratégica 

(30 h) e um 

módulo de 

tema 

opcional (60 

h); e 

10 maio a dezembro/2015 Modalidade EaD

Ambiente Virtual de 

Aprendizagem e-cefope 

escolas polo da SRE 

Carapina

Gestores e Pedagogos

Parceria Fundação Lemann 

e SEDU                                          

Apoio: CEFOPE/GEPRO e 

AE07

  PRAGESI 

Praticando Gestão 

no Sistema  

Atualizar as equipes das 

Superintendências que 

atuam no Sistema de 

Gestão Escolar.

60 h 88 Setembro a novembro/2015 Semipresencial

Gerencia de Informação e 

Avaliação Educacional- 

GEA

Equipes das 

Superintendências que 

atuam no Sistema de 

Gestão Escolar.

CEFOPE/GEPRO e GEIA

EP                        

Encontro de 

Pedagogos

Proporcionar aos 

pedagogos o 

aprimoramento dos 

conhecimentos, fornecendo-

lhes subsídios para o 

aperfeiçoamento da prática 

pedagógica nos tempos e 

espaços escolares.

120 h 30 Setembro a dezembro/2015 Semipresencial SRECJM -  Guaçuí Pedagogos
CEFOPE/GEPRO e SRE 

Guaçui


