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INFORMATIVO DE CURSO 
VAGAS REMANESCENTES 

 

NOME DO CURSO: Criação de jogos pedagógicos por meio do software JCLIC 
 

Modalidade:    (X) Híbrido  (  ) Presencial 

Gerência: CEILÂNDIA 

Objetivo geral: 

Ofertar aos professores da rede pública de ensino a oportunidade de diversificar e acrescentar novos 

conhecimentos visando o uso didático e pedagógico das tecnologias da informação e da comunicação (TIC), com foco na 

criação de jogos pedagógicos por meio do software de autoria JCLIC associada a elaboração de projetos-aula a partir das 

novas aprendizagens e experiências. 

Carga horária: Total: 120h 
Horas diretas: 39 

Nº d encontros: 13 
Horas indiretas: 0 AVA: 81 

Público-alvo: Profissionais da carreira magistério  

Pré-requisito: 
Ser professor do quadro da SEEDF com conhecimentos básicos de informática bem como envio de e-mails, 

utilização de mecanismos de buscas na internet, download de arquivos, criação e organização de pastas e manuseio de 

redes sociais mais populares. 

Critérios de seleção: Sorteio 

Nº de Vagas T1 = 03 VAGAS 
T2 = 07 VAGAS 
T3 = 12 VAGAS 
 

Apresentação do curso: 

O curso visa contemplar professores da rede pública de ensino dando-lhes a oportunidade de diversificar e 

acrescentar novos conhecimentos visando o uso didático e pedagógico das tecnologias da informação e da comunicação 

(TIC), com foco na criação de jogos pedagógicos por meio do software de autoria JCLIC associada a elaboração de 

projetos-aula a partir das novas aprendizagens e experiências. Os encontros presenciais promovem atividades práticas em 

situações de ensino que buscam modernizar outras formas de ensinar e aprender apropriando-se das novas tecnologias. O 



 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
  Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação  

Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação 
SGAS 907, Conjunto A, CEP. 70.390-070 

Telefone: 3901-2378 
 

cursista será capaz de desenvolver e criar jogos pedagógicos a partir das TICs, enriquecendo ou fixando os conteúdos 

trabalhados, além de produzir videoaulas do tipo “tutoriais de aprendizagens. De posse destes conhecimentos, torna-se 

plenamente possível criar projetos Integrados com aplicabilidades viáveis, adequando-as às realidades e necessidades. 

Ensejamos que o curso os leve a construir uma proposta de uso crítico, racional e criativo destas tecnologias na escola. 

Conteúdos: 

Módulo I – Produzindo recursos didáticos a partir do software de autoria JClic 

 

•••• Identificação das possibilidades pedagógicas ao se explorar jogos pedagógicos interativos associados a conteúdos 

relevantes e utilização das ferramentas básicas do Moodle para compartilhamento e enriquecimento dos 

conhecimentos adquiridos no curso; 

•••• Abordagem de diversas potencialidades que o JClic pode proporcionar como recurso pedagógico; 

•••• Instalação do software JClic em ambiente Linux ou portátil para outras plataformas;  

•••• Navegação nos modos cliente e servidor; 

•••• Programação em modo gráfico e criação de jogos diversos; 

•••• Utilização da ferramenta “Drive de equipe” para criação e compartilhamento de uma biblioteca de jogos 

desenvolvidos pelos cursistas. 

Módulo II – Elaboração de projetos Integrados 

•••• Apropriação do software destacado com vistas a exploração prática com os alunos das escolas públicas do DF por 

meio da elaboração de projetos-aula e criação de videoaulas gerando tutoriais de aprendizagem da ferramenta 

JClic; 

•••• Realização de laboratório de aplicação prática de um projeto-aula utilizando-se dos recursos produzidos pelos 

cursistas; 

•••• Apresentação das propostas desenvolvidas e aplicadas e exposição dos relatos de experiências; 

•••• Avaliações e apreciações das propostas. 
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Turma Local e endereço 
Período do curso Dia da 

semana 
Turno 

Horário de aula 

Início Término Início Término 

T1 CRTE (NTE) Ceilândia (dentro do CEM 02 de 

Ceilândia) QNM 14 – AE 

19/03/2019 02/07/2019 
Terça Vespertino 14:00 17:00 

T2 CRTE (NTE) Taguatinga (dentro do CED 04 de 

Taguatinga) QNG 05/06 

21/03/2019 04/07/2019 
Quinta Vespertino 14:00 17:00 

T3  CRTE (NTE) Ceilândia (dentro do CEM 02 de 

Ceilândia) QNM 14 – AE 

22/03/2019 05/07/2019 
Sexta Matutino 8:00 11:00 

 

Gerência - GEAD 

___/___/_____ 

Diretoria - DIAP 

___/___/______ 

Diretoria - DIDEP 

___/___/______ 

Chefia do EAPE 

___/___/_____ 

 


