Oficio nº 009/2021 - SMEC
Nova Santa Rosa, 02 de março de 2021.

Aos Professores e Educadores Infantis
Centro Municipal de Educação Infantil Asilda Röpke
Centro Municipal de Educação Infantil Aprender, Brincar e Crescer
Escola Municipal Arnaldo Busato
Escola Municipal Getúlio Vargas
Escola Municipal Willy Barth
Escola Municipal Santa Terezinha

A Secretaria Municipal de Educação, optou para o ano 2021, a formação
continuada da AMOP, em forma de seminário, através de encontros sincrônicos
e assincrônicos, devido ao contexto de pandemia. Convidamos aos Diretores,
Coordenadores, Professores e Educadores Infantis que vai acontecer de 4 a 18
de março, o foco da abertura do seminário, priorizando um conteúdo mais
específico e que contribuirá para todos os professores da Educação Infantil e
anos iniciais do Ensino Fundamental, compreender a necessária articulação
entre estas etapas, este seminário terá uma certificação de 24 horas, com
certificação a cada um dos participantes que atingiram, no mínimo, a frequência
de 80%.
➢ O primeiro encontro será síncrono no dia 4 de março, com duração de 2
horas-das 9 às 11 horas. Link de acesso: https://youtu.be/VIiQAlVy9Yo
➢ Será encaminhado por e-mail textos para realizar leitura:

✓ Texto 1- Pressupostos Filosóficos da PPC;
✓ Leitura dos pressupostos filosóficos, Psicológicos e pedagógicos da PPC, assim
como dos pressupostos teóricos-metodológicos da PPC Educação Infantil.
✓ Leitura Estudo de Texto: Pressupostos Pedagógicos da PPC.
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✓ Leitura dos Pressupostos Teórico-metodológicos da PPC – Componente
Curricular Ciências – p. 386 a 393 e no campo dos Conteúdos – o específico da
Unidade Temática – Matéria e Energia, rastreando os conteúdos sobre o Solo,
do 1º ao 5º ano, com foco no 3º ano. Neste deter-se nos Objetos do
Conhecimento e nos Objetivos de Aprendizagem.

➢ Dúvidas, questionamentos referentes aos textos, encaminhar até o dia
17/03,

para

o

seguinte

e-mail:

deptoeducacao@educacao.novasantarosa.pr.gov.br
➢ Dia 18

de

março

será

o

fechamento

dele.

link

de

acesso: https://youtu.be/mP34Wv7UDR0 das 09h às 10h30 - duração:
1h30.

Obs.: Os links disponibilizados ficarão disponíveis até o dia 28 de março de 2021.
Atenciosamente,
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