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Sobre a programação

Momentos assíncronos e síncronos  

Os momentos assíncronos serão de treinamento em

Google Classroom e produção de vídeos e áudios via 

Capacite-se UFS

Os momentos síncronos serão via Google meet, com o 

link disponibilizado para o início de cada turno



Programação
1 Boas-vindas

2 Dia 22 de março

3 Dia 23 de março

4 Dia 24 de março

5 Dia 25 de março

6 Dia 26 de março

7 Dia 29 de março

8 Dia 30 de março

9 Dia 31 de março

10 Dia 05 de abril

11 Dia 06 de abril

12 Dia 07 de abril

13 Dia 08 de abril

14 Dia 09 de abril

15 Período de recepção dos

estudantes 12 a 16 de abril

16 Cursos no Capacite-se

17 Mensagem final



Olá a todas e todos! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Ano Letivo 2021!

Em março de 2020, na surpresa, iniciamos o trabalho remoto com as condições,

instrumentos e conhecimentos que tínhamos. Seguimos, desde o início, construindo

nosso caminho ao caminhar! E como caminhamos! Foram muitas novas trilhas,

muitas delas pouco ou até então não exploradas por nós. Quantas paisagens

avistamos e desbravamos! Seja com receio do novo, medo do contexto ou com

deslumbramento de tantas novas possibilidades de situações legais e enriquecedoras!

Abrir caminho, como mateiros na floresta, a frente, nos levou a um protagonismo,

sem precedentes, em nossas ações. Fomos pioneiros no Ensino Remoto do CODAP!

E quantas sementes plantamos nessa trajetória! Permanecemos fazendo história no

tempo presente e continuaremos nesta jornada remota mais este ano. Dessa vez,

também por escolha nossa! Pela saúde de todos que fazem parte da comunidade

escolar do Colégio de Aplicação, a escolha de permanecermos neste modelo foi uma

necessidade atendida acertada.

Clareiras de conhecimento ainda permanecem, e faz parte da nossa vida, elas

existirem! As florestas exuberantes, imensas e super diversas de nossos

conhecimentos e experiências possuem clareiras, e nessa perspectiva, a busca de

semear novas árvores, o cuidado em seu crescimento e manutenção é uma

necessidade contínua. Se aprendemos muito em 2020, a intenção é continuar esse

aprendizado e nossas mudanças e melhorias neste ano letivo de 2021! Agora é

momento de enraizar conhecimentos e construções coletivas. Nos fortificarmos,

enquanto comunidade de ensino-aprendizagem. Como? Juntos, em nossa formação

continuada coletiva, em meio a Parada Pedagógica; e sozinhos, em nossos desejos e

especificidades mais íntimas, em formações de escolha pessoal.

Desejamos a todas e todos um ano letivo repleto de sementes, crescimento e

enraizamento de conhecimentos e experinecias educacionais! Que seja um lindo ano,

saudável e próspero para nós!

Abraços,

Prof. Dr. André Oliveira Silva e Prof.ª Dr.ª Christiane Ramos Donato

Boas-vindas!



Dia 22 de março



Dia 23 de março



Dia 24 de março



Dia 25 de março



Dia 26 de março



Dia 29 de março



Dia 30 de março



Dia 31 de março



Dia 05 de abril



Dia 06 de abril



Dia 07 de abril



Dia 08 de abril



Dia 09 de abril



Dia 12 de abril



Dia 13 de abril



Dias 14, 15 e 16 de abril



Tendo em vista a realização da Parada Pedagógica do Colégio de Aplicação foi criada uma programação exclusiva de

capacitação para servidores docentes e técnicos do CODAP. Atendendo solicitação da Direção da Unidade, Você está

inscrito(a) nos seguintes eventos: Palestra Inteligência emocional, Treinamento para gravações de vídeo e

áudio e Treinamento para uso do Google Classroom.

I - Inteligência emocional - palestra

Objetivos: Conhecer sobre a inteligência emocional visando estimular capacidades de reconhecer características e

habilidades que favoreçam o autoconhecimento e o controle emocional

Conteúdo Programático: Autoconsciência, Autodomínio, Automotivação, Empatia, Habilidades sociais e Principais

vantagens ao desenvolver melhor sua inteligência emocional.

Período de Realização: 24/03/2021, das 9h às 12h, por meio do link: meet.google.com/jcn-smru-aer (favor não

divulgar o link)

II - Treinamento para gravações de vídeo e áudio

Objetivos: Atender demandas emergenciais dos docentes com relação aos recursos audiovisuais para o ensino remoto.

Conteúdo Programático:: Módulo I - Roteiro para gravações de vídeo e áudio; Módulo II - A voz para o vídeo e para

podcast; Módulo III - Postura no vídeo e apresentação pessoal; Módulo IV - Equipamentos e iluminação; Módulo V -

Edição de áudios e vídeos; Módulo VI - Como trabalhar conteúdos em vídeos e áudios.

Período de Realização: De 29/03/2021 a 09/04/2021, através do site www.capacitese.ufs.br

III - Treinamento para uso do Google Classroom

Objetivos: Explorar o Google Classroom como ferramenta de apoio pedagógico. Desenvolver o conhecimento teórico

e prático acerca das ferramentas disponíveis no Google Classroom.

Conteúdo Programático: Visão Geral do Google Classroom; Criação e gerenciamento de turmas on-line no Google

Classroom; Criação de tarefas no Google Classroom.

Período de Realização: 24/03/2021 a 31/03/2021, através do site www.capacitese.ufs.br

Para acessar o site capacitese.ufs.br, faça o seu login, utilizando o usuário (matrícula SIAPE do servidor ) e

senha própria (caso tenha esquecido a senha, solicitar redefinição na página principal do acesso, através do link

"esqueceu o seu usuário ou senha?"). Se for a sua primeira vez no ambiente virtual de aprendizagem, utilize seu login e a

senha 123456 (fazer a mudança imediata de senha após login).

Após o seu primeiro acesso, vá até a Sala de Socialização do seu curso/treinamento, apresente-se aos seus colegas, acesse

a página "Como funciona o programa". Siga as demais orientações da Coordenação de Capacitação e dos Tutores de

conteúdo.

Cursos no Capacite-se

http://meet.google.com/jcn-smru-aer
http://www.capacitese.ufs.br/
http://www.capacitese.ufs.br/
http://capacitese.ufs.br/


Todo começo de ano letivo é início de novos ciclos, novos compassos e

aceitação de novos rumos e caminhos. Neste processo, é importante que

estejamos abertos e receptivos para que ideias, conhecimentos e soluções se

enraízem em nossa mente e em nossa alma. Em um momento de tanta

polarização, ataques, verdades consolidadas e outras negadas, que sejamos

sábios no ouvir, no acolher, no transformar, pois acreditamos que é um dos

caminhos para a construção coletiva de uma escola inclusiva e

consequentemente uma sociedade mais justa e equitativa.

Sigamos juntos!

Prof. Dr. André Oliveira Silva e Prof.ª Dr.ª Christiane Ramos Donato

Mensagem final


