
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

 

Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação 

 

Circular n.º 22/2020 - SEE/EAPE Brasília-DF, 20 de junho de 2020

Para: Gabinete, Subsecretarias, Coordenações Regionais de Ensino e unidades administra vas e
escolares vinculadas

Assunto: Cursos EAPE - Ampliação do prazo para entrega das atividades

 

Caro(a) Gestor(a),

 

Tendo em vista problemas quanto à recuperação de e-mail ins tucional e de acesso às
plataformas, informamos que o prazo para entrega das a vidades dos
cursos GSuite(Google), Moodle e Produção de Material Didá co foi ampliado até o dia 24 de junho
de 2020, próxima quarta-feira, até 23h59. As a vidades dos cursos GSuite e Moodle devem ser
realizadas nas respectivas plataformas.

A a vidade do curso Produção de Material Didá co deve ser enviada pelo
link https://sites.google.com/view/eapematerialdidatico/tarefa-final, conforme orientado por meio da
Circular n.º 21/2020 - SEE/EAPE (41927226). Os encontros virtuais do curso Produção de Material
Didático estão disponibilizados nos seguintes endereços:

Produção de Material Didá co – 1º encontro virtual: episódio sobre didá ca da Pedagogia
Histórico-Crítica e proposta metodológica:  https://www.youtube.com/watch?v=st8oFvDvskE

Produção de Material Didá co – 2º encontro virtual: episódio sobre importância do design para o
material impresso, direitos autorais, classificação indicativa, linguagem pedagógica:

https://www.youtube.com/watch?v=QT71LHibs6M

Produção de Material Didá co – 3º encontro virtual: episódio sobre avaliação forma va e
adequação/adaptação curricular:

https://www.youtube.com/watch?v=OscmY1PfPlo

Produção de Material Didá co – 4º encontro virtual: episódio sobre gamificação, ludicidade e
criatividade:

https://www.youtube.com/watch?v=gTfv4x4yAIQ

 

Esta Subsecretaria solicita ampla divulgação e coloca-se à disposição para mais
esclarecimentos por meio do e-mail sins.eape@edu.se.df.gov.br.

Atenciosamente,

 

André Lúcio Bento

Subsecretário
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Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUCIO BENTO - Matr. 00394513,
Subsecretário(a) de Formação Continuada dos Profissionais da Educação, em 20/06/2020, às
12:23, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 42156102 código CRC= 7F057095.
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