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INFORMATIVO DE CURSO 

NOME DO CURSO: PRESENÇA DIGITAL PARA ESCOLAS - seu site WP em Domínio Próprio 

Modalidade:    ( X ) Híbrido  (  ) Presencial 

Gerência: 
 GERÊNCIA DE FORMAÇÃO CONTINUADA NA MODALIDADE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – GEAD 

 CRE /UNIEB/CRTE - SÃO SEBASTIÃO 

Objetivo geral: Auxiliar no processo de capacitação continuada de gestores, professores e servidores para o uso das TDIC na educação das 
escolas CED São Bartolomeu, Ced São Francisco, Cef Miguel Arcanjo, Cef Nova Betânia, Cil - São Sebastião. 

Carga horária: Total: 60 Horas Diretas: 36 - 12 encontros Horas Indiretas: 24 AVA: --- 

Público-alvo: Gestores e professores das escolas CED São Bartolomeu, Ced São Francisco, Cef Miguel Arcanjo, Cef Nova Betânia, Cil - São 
Sebastião. 

Pré-requisito: 

Ter conhecimento básico sobre o funcionamento do sistema operacional Linux ou Windows e navegação na internet. 
Disposição e vontade para que, além de usar a internet, queira fazer dela uma ferramenta útil para si mesmo e/ou para sua 
instituição/repartição. 

Critérios de 

seleção: 

Não há. 

Nº de Vagas: 
20 (sendo destinadas para as escolas CED São Bartolomeu, CED São Francisco, CEFMiguel Arcanjo, CEF Nova Betânia, CIL - São 

Sebastião 

Apresentação do 

curso: 

A formação para a utilização deste CMS em Unidades de Ensino, possibilitará a otimização da comunicação entre os 
segmentos da comunidade através, p. ex: a) da comunicação com os pais ou responsáveis com a publicação de informativos 
virtuais e circulares, avisos e outros informes; b) da publicação do conteúdo programático bimestral para conhecimento dos 
estudantes e acompanhamento dos pais; c) da publicação de calendário e de atividades com possibilidades avaliativas online e 
referências de estudo e pesquisa orientada para os estudantes diretamente pelo professor regente ou equipe pedagógica, entre 
outras formas. 

É uma proposta que acontece em paralelo a discussões em torno da Base Nacional Comum Curricular-BNCC e que está 
relacionada a pelo menos duas das competências gerais apresentadas nas discussões, que abordam com mais ênfase as 
questões referentes a inovação e tecnologia, em que pese os questionamentos nesse momento das discussões. A competência 
número 4 aponta o uso de diferentes linguagens, inclusive a digital, para expressar e partilhar informações. E na quinta 
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competência, diz-se da utilização e criação de tecnologias digitais de forma crítica, reflexiva e ética. 
Independente de como venham a se consolidar o documento final das discussões mencionadas, pensamos na construção 

democrática do conhecimento através desse espaço, onde as perspectivas de cooperação fortalecerão oportunidades de acesso universal 
ao saber e às suas formas de divulgação e (re)construção. 

. Nesse sentido, com a devida participação da direção e dos professores; com o envolvimento dos estudantes, pais ou 
responsáveis, estas ações online, também possibilitarão, entre outras: a) que o estudante se sinta estimulado a aproveitar melhor 
o seu tempo livre, b) que os pais ou responsáveis possam acompanhar e auxiliar nas atividades dos filhos fora de sala de aula, 
convergindo estas ações, para a potencialização do ensino dos professores e para a aprendizagem dos estudantes. 

Finalmente, o ambiente virtual na forma de site, blog ou outro formato pode ser uma ferramenta de organização da 
informação e da comunicação do que acontece na comunidade escolar e seu entorno, fortalecendo identidades. Está plenamente 
coerente com as modernas propostas e documentos que fundamentam a prática educacional integrativa e com a construção de 
um espaço educativo pautado na (trans)formação solidária. 

Conteúdos: 

 - Diálogos sobre Gestão da informação e da comunicação escolar 
 - A apropriação do uso pedagógico da plataforma WordPress - implicações pedagógicas e técnicas e a  inserção da produção 
digital no PPP da escola 
 - Tecnologia como expressão da criatividade e instrumento de transformação do mundo. 
 - Apresentação e utilização dos  ambientes: de registro de domínio na  internet e provedor de hospedagem para o domínio da 
escola: CPANEL - Painel de controle do site de hospedagem; 
 - A importância da equipe de alimentação e manutenção do ambiente virtual; 
- Ambiente administrativo, Planejamento e uso pedagógico do WordPress  
- Potencialidades pedagógicas do uso do WordPress com ambientes virtuais vinculados; 
- Interação do WordPress com as ferramentas GSUITE, 
- Socialização do Projeto e perspectivas futuras 

Turma Local e endereço 
Período do curso Dia da 

semana 
Turno 

Horário de aula  

Término Início Término Início 

T-1 EC Vila Nova - São Sebastião (CRTE ) 27/09/2018 13/12/2018 quinta feira VESP 14H 17H 

 
 

Gerência – GEAD ___/___/_____ 

 

Diretoria – DIAP ___/___/______ 

 

Diretoria – DIDEP ___/___/______ 

 

Chefia do EAPE ___/___/_____ 

 


