
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO-CEFOPE 

Nº
CURSO OBJETIVO

CARGA 

HORARIA
Nº PARTICIPANTES

PERÍODO 

REALIZAÇÃO
MODALIDADE LOCAL PÚBLICO ALVO

EQUIPE COORDENADORA 

DA AÇÃO

1
Cartela de cursos da 

ESESP

Aprimorar as atividades desenvolvidas 

dentro das organizações públicas onde 

os  servidores atuam

C.H especifica de 

acordo co m cada 

tipo de 

formação/curso/p

alestra

607 março a dezembro semipresencial ESESP Profissionais da educação 
Equipe da ESESP                   

Apoio: CEFOPE
 

2
4ª Formação Integrada 

dos Profissionais do 

Magistério

Realização da ação formativa prevista no 

calendário letivo estadual de 2016. 

(oportunizar debates acerca de temáticas 

necessárias para o desenvolvimento dos 

profissionais da educação e consequente 

melhoria do ensino e aprendizagem e 

das relações interpessoais de toda a 

comunidade escolar.)

15h
Toda a Rede Estadual 

de Ensino
fevereiro Presencial

Em todas as Unidades 

Escolares da Rede Estadual do 

ES e nas Unidades Escolares  

das  Redes Municipais que 

aderiram e que desenvolveram 

os estudos nas datas previstas 

em calendário estadual. 

Diretores, professores, pedagogos e 

coordenadores (efetivos e DTs) , além 

dos  profissionais da educação das 

Redes Municipais

CEFOPE/GEPED                                     

Sem ônus para a SEDU

3

PROGRAMA ESCOLA 

VIVA               2ª 

Formação Inicial das  

Equipes Escolares  e 

Gestoras do Programa 

Escola Viva

Possibilitar aos profissionais da educação 

a apropriação das bases teóricas, 

metodológicas e de gestão da “Escola da 

Escolha”.

40h 210 fevereiro Presencial
FUCAPE-Vitória                                    

Hotel Praia Sol -Serra

 Equipe pedagógica da SEDU Central, 

SRE Carapina, Vila Velha, Cachoeiro de 

Itapemirim, Guaçuí e Barra de São 

Francisco. Diretores, Coordenadores 

Pedagógicos, Pedagogos e equipe 

docente dos seguintes centros: CEEMTI 

São Pedro-"Escola Viva de São Pedro 

(Vitória); CEEMTI Joaquim Beato (Serra); 

CEEMTI Bráulio Franco ( Muniz Freire); 

CEEFMTI Daniel Comboni (Ecoporanga); 

CEEFMTI Francisco Coelho Ávila Júnior 

(Cachoeiro); CEEFMTI Cobilândia (Vila 

Velha).

AE ESCOLA VIVA

4

 FORMAE - As 

Dimensões da 

Avaliação Escolar: o 

Ensino e a 

Aprendizagem

Proporcionar momentos de reflexão 

sobre a avaliação escolar focando os 

aspectos do ensino e da aprendizagem. 

80h 120 março a agosto Presencial

Polo de Nova Venécia, 

Montanha e São Gabriel da 

Palha

Pedagogos e Professores que atuam nos 

Anos/Séries Finais do Ensino 

Fundamental

SRE Nova Venécia e 

CEFOPE/GEPED                               

Sem ônus para a SEDU

5

Programa Jovem de 

Futuro: Oficina de 

Protocolos do Circuito 

de Gestão 

Estabelecer uma sistematização clara 

das atividades que supervisor e grupo 

gestor da escola deverão executar em 

cada etapa do circuito de gestão do 

Programa 

48h 50
 julho/2015 a 

junho/2016
Presencial

Auditório SEDU, Hotel Comfort, 

Hotel Sheraton
Técnicos Pedagógicos das SREs

Parceria Instituto UNIBANCO 

e SEDU Apoio:CEFOPE                               

Sem ônus para a SEDU

                             FORMAÇÕES REALIZADAS - 2016



6

 Programa MindEduca 

“Educação em 

Valores,  

Desenvolvimento 

Humano e Cultura de 

Paz”-Turma 1

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 120 abril a julho Semipresencial

Presencial: Centro de 

Formação Ambiental da Arcelor 

Mittal  À distância: Ambiente 

Virtual da Comunidade 

Mindeduca

Profissionais da educação (professores, 

pedagogos, diretores e coordenadores 

das escolas participantes do Programa). 

Professores das escolas referência do 

IASES

Parceria: Ministério Público, 

SEDU, Arcelor Mittal e 

Migliori Consultoria                               

Sem ônus para a SEDU

7

 Programa MindEduca 

“Educação em 

Valores,  

Desenvolvimento 

Humano e Cultura de 

Paz”-Turma 2

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 620 julho a dezembro Semipresencial

Presencial: Centro de 

Formação Ambiental da Arcelor 

Mittal  À distância: Ambiente 

Virtual da Comunidade 

Mindeduca

Profissionais da educação (professores, 

pedagogos, diretores e coordenadores 

das escolas participantes do Programa). 

Parceria: Ministério Público, 

SEDU, Arcelor Mittal e 

Migliori Consultoria                               

Sem ônus para a SEDU

8

5ª Formação Integrada 

dos Profissionais do 

Magistério           

Tema: Buliing  na 

Escola, Assegurando 

Medidas de Prevenção 

e Combate

Planejar uma proposta de intervenção 

contra o bullying nas escolas com base 

na Lei Nº 13.185 de 6 de novembro de 

2015, que instituiu o Programa de 

Combate à Intimidação Sistemática em 

todo território nacional. Abordar o tema 

sob o olhar do desenvolvimento das 

competências socioemocionais dos 

alunos, buscando nelas, uma maneira de 

prevenir o bullying, assegurando  

medidas de conscientização, prevenção, 

diagnose e combate à violência e ao 

bullying. 

5h
Toda a Rede Estadual 

de Ensino e Redes 

Municipais que adesas.
julho Presencial

Em todas as Unidades 

Escolares da Rede Estadual e 

nas Unidades Escolares  das  

Redes Municipais que aderiram 

à formação

Diretores, professores, pedagogos e 

coordenadores (efetivos e DTs), e demais 

funcionários dentro das unidades 

escolares

O Gestor da Escola 

participante e 

CEFOPE/GEPED                                

Sem ônus para a SEDU

9
Programa "Amigos do 

Zippy"

Capacitar os professores dos 2º e 3º 

anos do Ensino Fundamental da rede 

estadual e, da rede municipal de Vila 

Velha, para que possam realizar 

reflexões sobre as práticas pedagógicas 

que  promovam competências 

socioemocionais dos alunos, 

desenvolvendo habilidades e 

competências para lidarem com 

dificuldades, de forma que se tornem 

mais aptos para enfrentarem os 

problemas e crises em qualquer fase da 

vida.

60h 437 julho a dezembro Presencial
Vitória, Cariacica, Serra e Vila 

Velha

Profesores e Pedagogos que atuam com 

as turmas de 2º e 3º anos do Ensino 

Fundamental das escolas de Cariacica, 

Serra e Vila Velha (no município de Vila 

Velha o programa envolve, 04 escolas da 

Rede Estadual e 15 escolas da Rede 

Municipal)

Equipe da ASEC  Previsão 

Orcamentária: R$625.872,10                                                            

Apoio: CEFOPE

10

PEDSERRA Curso: “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 marco a dezembro semipresencial
Centro de Formação Pedro 

Valadão
Pedagogos 

Parceria: Suncoke, Arcelor 

Mittal e Labor Educacional                   

Apoio:CEFOPE                                  

Sem ônus para a SEDU



11

FOCAL: Formação da 

Consolidação da 

Alfabetização - Ensino 

Fundamental  4º e 5º 

anos

Oportunizar momentos de reflexão da 

teoria e prática pertinentes ao processo 

de alfabetização, leitura e escrita visando 

o fortalecimento da prática pedagógica 

do professor das turmas de 4º e 5º anos 

do EF.

80h 723 junho a novembro Presencial
Unidade de Ensino de Atuação 

dos Docentes

 Professores que atuam nos 4º e 5º Anos 

do Ensino Fundamental

CEFOPE e GEIEF                                    

Sem ônus para a SEDU

12

FORMAR: Curso 

Técnicas Didáticas 

Metodológicas e 

Ambientes em Rede

Ofertar Formação Continuada aos 

professores e pedagogos dos anos finais 

do Ensino Fundamental visando 

aprimorar as práticas didático-

metodológicas.

80h 170 abril a agosto Presencial Polo São Mateus

Professores das Áreas do Conhecimento 

e Pedagogos dos Anos Finais do Ensino 

Fundamental.

SRE São Mateus Apoio: 

CEFOPE                                

Sem ônus para a SEDU

13
TRIO:Curso: Trio 

Gestor em Conexão 

para a Aprendizagem

Oportunizar ao trio gestor momentos de 

reflexão, análise e aperfeiçoamento de 

suas práticas profissionais com base na 

legislação vigente tendo em vista a 

importância da conexão entre os 

mesmos para a melhoria da qualidade do 

processo ensino aprendizagem

100h 128 junho a setembro Semipresencial SRE de Guaçui Diretores, coordenadores e pedagogos.

SRE Guaçuí                   

Apoio: CEFOPE                                

Sem ônus para a SEDU

14

CAEEDA - Curso 

Atendimento 

Educacional 

Especializado na área 

da Deficiência Auditiva

Qualificar os profissionais da educação 

para atender os alunos com 

necessidades educativas especiais 

(Deficiência Auditiva), subsidiar e 

desenvolver práticas pedagógicas 

inovadoras que possibilitem o acesso dos 

discentes ao currículo. 

180h 300 abril a dezembro Presencial

Centro de Capacitação de 

Profissionais da Educação e de 

Atendimento às Pessoas com 

Surdez-CAS de Cachoeiro de 

Itapemirim, Vila Velha e Vitória

Profissionais da educação das Redes 

Públicas: Federal (IFES) Estadual e 

Municipal de Ensino, técnicos das SREs e 

técnicos da SEDU.

CEFOPE e GEJUD/SUEE. 

Sem ônus para a SEDU

15
FOCCA: Curso 

Formação Caminhos 

da Alfabetização

Promover a formação formação 

continuada para professores das 

turmas de 4º e 5º anos do Ensino 

Fundamental, com foco na ampliação 

da capacidade de análise e de 

resolução de problemas no âmbito da 

organização do trabalho pedagógico 

e do processo ensino aprendizagem.

80h 100 junho a novembro semipresencial

Polo de Nova Venécia, 

Montanha e São Gabriel da 

Palha

Professores do 4º e 5º ano do ensino 

fundamental

SRE Nova Venécia/NFR e 

CEFOPE/GEPED

16
FORCOPE: Formação 

Continuada para 

Pedagogos

Possibilitar a articulação, diálogo e 

reflexão de conhecimentos pedagógicos, 

a fim de alcançar toda equipe escolar 

para a realização de práticas coletivas 

que visem à melhoria do processo ensino 

aprendizagem do aluno.

120h 37 maio a novembro Semipresencial SRE Barra de São Franscisco Diretores, Pedagogos e  Coordenadores

SRE Barra de São Francisco                                  

Apoio: CEFOPE                                

Sem ônus para a SEDU



17

Formação de 

Professores de Língua 

Portuguesa: Gêneros 

Textuais

Subsidiar e desenvlover praticas 

pedagógicas inovadoras que possam 

contribuir para a promoçãode iuma 

educação básica de qualidade po meio 

de ações que contemplem e 

potencilaizem as atividades relacionadas 

a pr´patica deleitura, ao entendiomwento 

e a produção de textos na sescolas 

144h e                

90h
800 outubro a novembro Semipresencial

Escolas polos das Regionais 

de Afonso Cláudio, Cachoeiro 

de Itapemirim, Carapina, 

Colatina, Guaçui, Linhares, 

Nova Venécia e São Mateus

Professores de Língua  Portuguesa: 

séries finais do Ens. Fundamental,  do 

Ens.Médio e técnicos das SRE

SRE envolvidas Apoio: 

CEFOPE


