
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

 DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EAPE 

 

INFORMATIVO DE CURSO 

NOME DO CURSO/OFICINA: FORMAÇÃO DA REDE DE COMUNIDADES DE APRENDIZAGEM DO 

DF  

Formador(es): José Pacheco, Cláudia Passos e Caroline Nogueira 

Gerência responsável pelo curso: GOET  

Modalidade:  Semipresencial  Vagas:  500 

Carga horária: Total:   80 Horas diretas:   43 Horas Indiretas:  15 AVA:  22 

Período do curso: 20/08/2019 a 26/11/2019 Quantidade de Turma(s): 2 (matutino e 
vespertino)  

Público-alvo: professores, carreira 
assistência 

Especificação:   

Pré-requisito:  não há 

E-mail para envio da documentação do pré-requisito:   

Critério de seleção:  número de vagas 

Objetivo geral: Criação de uma rede de comunidades de aprendizagem no Distrito Federal   

Conteúdo:  Considerando o formando, não como objeto de formação, mas como sujeito em auto formação no 

contexto de uma equipe, que intervém na definição das necessidades de reelaboração da sua cultura pessoal e 

profissional, serão estes os conceitos de provável (e considerada necessária) abordagem: 

● Avaliação formativa, contínua e sistemática 

● Autonomia pedagógica, administrativa e financeira 

● Comunidades de aprendizagem  

● Cooperação e docência compartilhada 

● Currículo da subjetividade, da comunidade e universal 

● De uma formação individualista à formação mutualista 

● Desenvolvimento afetivo, sócio-emocional e sócio-moral 

● Desenvolvimento sustentável 

● Educação integral 

● Elaboração e avaliação de projetos 

● Inclusão escolar e social 

● Integração curricular e diversidade  

● Mediação pedagógica 

● Modelos de aprendizagem 

● Modos de ser e estar – a gestão de espaços e tempos 

● Novas construções sociais de aprendizagem 
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● Origens da escola da modernidade 

● Participação e gestão democrática 

● Portfólio digital, registros e comunicação de avaliação 

● Princípios gerais de aprendizagem 

● Projeto, planejamento e roteiro de estudo 

● Redes de aprendizagem em cidades educadoras 

● Reelaboração da cultura pessoal e profissional 

● Regimentos escolares e decisões por consenso 

● Relação pedagógica – autonomia, anomia e heteronomia 

● Sustentabilidade e desenvolvimento local 

● Trabalho em equipe  

● Trans-formação vivencial 

● Utilização de novas tecnologias e plataformas digitais de aprendizagem 

● Valores humanos, princípios, ética na educação 

Link para inscrição: http://www.eape.se.df.gov.br 

Período de inscrição: 29/07/19 à 16/08/19 

Turmas:  Turma 1 terça-feira matutino 
Turma 2 terça-feira vespertino 

Local da(s) turma(s): sala 31 EAPE 

 


