
 
 

Formação continuada – Ano: 2020 

No ano de 2020 a Diretoria de Ensino planejou a formação continuada em dois 

projetos de ensino. O primeiro projeto, foi a realização da II Jornada Pedadagógica 

Integrada 2020 Sertão e Ibirubá . O segundo projeto foi o Ciclos de Estudos – criando, 

experimentando e reinventando a práxis do ensino. Período de execução: 01/09/20 

a 31/03/21. Este projeto foi organizado e constituído por diferentes ações, entre elas: 

rodas de conversa, oficinas pedagógicas e a realização do II Seminário do Ciclo de 

Estudos, com a submissão de resumos, socialização de práxis pedagógicas e 

publicação de anais. 

⇒ Confira a programação do evento realizada no período de 11/09/20 a 09/10/20. 

 11/09 – Conversa com os professores 

Oficinas (18/09 – 25/09/20) 

 Oficina 1. Fundamentos de uso da plataforma Moodle para professores II 

 Oficina 2. Como o Moodle tornou minhas práticas pedagógicas mais simples 

e eficientes 

 Oficina 3. Estratégias para aulas online 

 Oficina 4. Avaliações online com o Google Forms 

Oficinas (02/10 – 09/10/20) 

 Oficina 1. O Podcast na Educação 

 Oficina 2. Estruturação de avaliações no moodle 

 Oficina 3.  Experiências de criação, edição e publicação de videoaulas  

 Oficina 4. Gamificação e storytelling no ensino remoto 

 

 

https://ifrs.edu.br/sertao/wp-content/uploads/sites/7/2020/09/II-Jornada-Pedadagogica-Integrada-2020-Sertao-e-Ibiruba.pdf
https://ifrs.edu.br/sertao/wp-content/uploads/sites/7/2020/09/II-Jornada-Pedadagogica-Integrada-2020-Sertao-e-Ibiruba.pdf
https://ifrs.edu.br/sertao/wp-content/uploads/sites/7/2020/09/programacao.pdf
https://ifrs.edu.br/sertao/wp-content/uploads/sites/7/2020/09/Fundamentos-de-uso-da-plataforma-Moodle-para-professores-II.pdf
https://ifrs.edu.br/sertao/wp-content/uploads/sites/7/2020/09/Como-o-Moodle-tornou-minhas-praticas-pedagogicas-mais-simples-e-eficientes.pdf
https://ifrs.edu.br/sertao/wp-content/uploads/sites/7/2020/09/Como-o-Moodle-tornou-minhas-praticas-pedagogicas-mais-simples-e-eficientes.pdf
https://ifrs.edu.br/sertao/wp-content/uploads/sites/7/2020/09/Estrategias-para-aulas-online.pdf
https://ifrs.edu.br/sertao/wp-content/uploads/sites/7/2020/09/Avaliacoes-online-com-o-Google-Forms.pdf
https://ifrs.edu.br/sertao/wp-content/uploads/sites/7/2020/09/O-Podcast-na-Educacao.pdf
https://ifrs.edu.br/sertao/wp-content/uploads/sites/7/2020/09/Estruturacao-de-avaliacoes-no-moodle.pdf
https://ifrs.edu.br/sertao/wp-content/uploads/sites/7/2020/09/Experiencias-de-criacao-edicao-e-publicacao-de-videoaulas.pdf
https://ifrs.edu.br/sertao/wp-content/uploads/sites/7/2020/09/Gamificacao-e-storytelling-no-ensino-remoto.pdf


 
 

Dando continuidade ao projeto de ciclo de estudos foram realizadas duas ações: 

1. O Plano Educacional Individualizado (PEI) Indígena. Data: 29/01/2021. 

Horário: 14h. Palestrantes: Alba Cristina Couto dos Santos Salatino, Priscila 

de Lima Verdum e Neudy Alexandro Demichei. Mediadora: Marta Marques 

2. O papel da atenção no processo de aprendizagem: metodologias ativas 

podem potencializar esse processo? Data: 26/02/2021. Horário: 13h30min. 

Palestrante: Profª Cheila Bombana.  

Por fim, no dia 19/03/2021, foi realizado o II Seminário do Ciclo de Estudos com o 

tema: Práticas de ensino e aprendizagem na APNPS. O objetivo do evento foi 

contribuir para a socialização de práticas e/ou experiências com as metodologias 

utilizadas com as APNPs. O evento foi realizado em formato on-line. 

Programação do II Seminário do Ciclo de Estudos: 

 

https://ifrs.edu.br/sertao/atividades-pedagogicas-nao-presenciais/


 
 

 


