
 
 

 
  

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

 
                            FORMAÇÕES EM 2013 

Multicurso Matemática: 

 

Professores de 
Matemática do ensino 
fundamental II e 
ensino médio 

Promover a melhoria do ensino da 
Matemática por meio da renovação de 
práticas pedagógicas; 
 

2011/2013 Concluído 

Formação de Professores 
tutores especialistas do 

projeto Multicurso 
Matemática- Eixo Gestão 

Professores de 
Matemática pré-
selecionados pela 
SEDU. 

Promover a melhoria do ensino da 
Matemática por meio da renovação de 
práticas pedagógicas 

Ano de 2013 Concluído 

Formação de professores 
mediadores do projeto 
Multicurso Matemática 

Professores de 
Matemática pré-
selecionados pela 
SEDU. 

Promover a melhoria do ensino da 
Matemática por meio da renovação de 
práticas pedagógicas 

Ano de 2013 Concluído 

Reuniões do Comitê de 
Monitoramento do projeto 

Multicurso Matemática. 

Técnicos, 
supervisores 
pedagógicos e 
superintendentes. 

Promover a melhoria do ensino da 
Matemática por meio da renovação de 
práticas pedagógicas 

Ano de 2013 Concluído 

Programa Bolsa Estágio 
Formação Docente 

Alunos de 
Licenciaturas de IES 
inscritas no Programa 
Bolsa Estágio 
Formação Docente. 

Promover a crescente melhoria da 
qualidade do ensino no Espírito Santo, 
por meio do aperfeiçoamento contínuo 
da formação inicial dos futuros 
professores. 

Ano de 2013 Concluído 
 

Formação dos Professores 
do Programa Pré - Enem 

nas Escolas 2013 

Professores inscritos 
no programa. 

Fornecer aos educadores da rede 
metodologias diferenciadas para 
facilitar o aprendizado dos estudantes 
que irão participar a avaliação do 
ENEM. 

Ano de 2013 Concluído 

Implantação do Centro de Profissionais da 
Educação da rede 

Atendimento à da Lei nº 11.738, no art. 
2º, § 4º, que dispõe sobre a jornada dos 

Ano de 2013 Concluído 



Formação dos Profissionais 

da Educação- CEFOPE 

Estadual de ensino 
do Estado do Espírito 
Santo. 

profissionais, garantido 1/3 das horas a 
serem trabalhadas para estudos e para 
planejamentos. 
 
Implementar, de forma sistemática,  
política de formação para os  
profissionais da educação da rede 
estadual de ensino do Espírito Santo. 

PROGESTÃO ON LINE - 
Programa de Formação de 

Gestores Escolares  
Reunião com os Estagiários 
que atuam nos Laboratórios 

de Informática 

Diretores e 
Pedagogos das 
Escolas da Rede 
Estadual 

Tem como objetivo  facilitar a 
coordenação e o gerenciamento das 
informações nas comunidades, criando 
assim um espaço para a colaboração e 
a troca de conhecimentos entre os 
participantes. 
 

Ano de 2013 Concluído 

Curso de Especialização em 
Tecnologias na Educação 

 

Professores Desenvolver a capacidade de 

articulação entre os processos de 

ensinar e aprender e a utilização de 

tecnologias da informação e 

comunicação na gestão e mediação de 

processos educacionais em espaços 

formais, informais e não-formais. 

Ano de 2013 Concluído 

Curso Aluno Integrado 
 

Alunos da rede 
estadual de ensino. 

Preparar os alunos para o mercado de 

trabalho. Com o curso esses alunos 

podem candidatar-se a vagas em 

empresas de tecnologias ou trabalhar 

de forma autônoma com configuração e 

montagem de computadores. 

Ano de 2013 Concluído 

Oficinas de Conteúdos 
Digitais 

 

professores do EF e 
EM e equipe gestora 

Apresentar e sensibilizar os professores 
para o uso de conteúdos digitais 
integrados à prática educativa. 

Ano de 2013 Concluído 

Fórum de discussão online 
sobre Tecnologias no 

Professores do EF e 
EM e equipe gestora 

Produzir e utilizar as tecnologias em 
situações de ensino presencial e à 

Ano de 2013 Concluído 



Ambiente Virtual E-Proinfo 
 

distância. 
Utilizar as comunidades virtuais para 
aprendizagem colaborativa. 

Capacitação da Pauta 
Eletrônica nas Escolas 

 

Professores do EF, 
EM e equipe gestora 

Permitir que os professores insiram 
dados sobre frequência, nota e 
conteúdo da disciplina toda semana, 
aumentando o controle dos dados.  

Ano de 2013 Concluído 

Oficina SIARHES – Módulo 
de Treinamento - EEEFM 

Irmã Maria Horta 
 

Técnicos 
pedagógicos das 
SREs 

Implantar o módulo de treinamento do 

SIARHES na Esesp, com a finalidade 

de melhorar a gestão dos cursos 

oferecidos e promover a automatização 

dos registros de capacitação na base 

de recursos humanos. 

Ano de 2013 Concluído 

Oficina SIARHES – Módulo 
de Treinamento – Auditório 

SEDU 
 

Técnicos 
pedagógicos da 
SEDU 

Implantar o módulo de treinamento do 

SIARHES na Esesp, com a finalidade 

de melhorar a gestão dos cursos 

oferecidos e promover a automatização 

dos registros de capacitação na base 

de recursos humanos. 

Ano de 2013 Concluído 

Oficina do Quadro Digital 
Interativo – QDI 

 

 Profissionais da 
educação 
 
 
 
 
 

Orientar os professores das escolas 
contempladas com o QDI quanto ao 
uso do Software Smart Notebook do 
QDI. 

Ano de 2013 Concluído 

Elaboração dos blogs do 
NTE 

 

Técnicos dos NTE •Propiciar a todos conteúdos que 
auxiliem no dia-a-dia dos professores 
dentro de sala de aula. 
 •Ajudar a esclarecer as dúvidas dos 
leitores. 
 •Apresentar ideias de atividades para 
trabalhar com crianças 

Ano de 2013 Concluído 



 •Ajudar a promover eventos que tem 
haver com educação. 

1ª Reunião técnica com os 
NTE – 25/04/2013 

 

Técnicos dos NTE  
  
 

Ano de 2013 Concluído 

2ª Reunião técnica com os 
NTE – 25 e 26/07/2013 

 

Técnicos dos NTE e 
11 supervisores 
pedagógicos 

 
 

Ano de 2013 Concluído 

3ª Reunião técnica com os 
NTE – 16/09/2013 

 

Técnicos dos NTE 
 

Ano de 2013 Concluído 

4ª Reunião técnica com os 
NTE – 20/12/2013 

 

30 técnicos dos NTE, 
11 supervisores 
pedagógicos e 03 
tutores do Multicurso 
– Matemática 

Proporcionar aos professores de 
Matemática o contato com novos 
métodos de ensino da disciplina, bem 
como a aprendizagem destes, visando 
melhorar a aprendizagem e o 
desempenho dos alunos. 

Ano de 2013 Concluído 

Projeto UCA – Um 
Computador por Aluno 

 

Professores e equipe 
gestora 

Intensificar as tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC) nas 
escolas, por meio da distribuição de 
computadores portáteis aos alunos da 
rede pública de ensino. Promove o uso 
pedagógico da informática na rede 
pública de ensino fundamental e médio. 

Ano de 2013 Concluído 

10ª Semana e Ciência e 
Tecnologia 

 

Técnicos dos NTE Promover a difusão e popularização da 
Ciência e da Tecnologia para a 
comunidade despertando o interesse e 
a curiosidade da população, 
principalmente de jovens e crianças que 
serão futuros criadores de tecnologia. 

Outubro Concluído 

 


