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1. Apresentação
O Programa Território do Saber é uma iniciativa da Hydro em parceria com Secretaria
Municipal de Educação, executada pela Evoluir, que tem como o objetivo de contribuir
para a melhoria qualidade da pública educação de Paragominas. Para isso, promove
formação de educadores, acompanhamento pedagógico às escolas, apoio à gestão da
Secretaria de Educação (SEMEC) e alfabetização de jovens e adultos.

Este edital diz respeito às pré-inscrições nos seguintes cursos :1

● Aperfeiçoamento em Educação Infantil (200h);
● Aperfeiçoamento em Educação Integral e a Escola no Século XXI (200h);
● Aperfeiçoamento em Educação Especial (200h);
● Curso Livre de Formação de Liderança e Gestão da Mudança (80h).

Mais informações sobre os cursos, como horários, critérios de seleção e links, estão
disponíveis nos itens abaixo.

2. Objetivos
Potencializar a prática pedagógica de professores, coordenadores e gestores,
favorecendo a inovação no processo de ensino-aprendizagem e a erradicação do
analfabetismo em Paragominas.

Todas as formações orientarão os professores ao desenvolvimento de atividades no
contexto das exigências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

3. Condições
a. Os cursos serão inteiramente gratuitos, não sendo necessário aos

selecionados arcar com custos financeiros relativos aos materiais
didáticos ou mensalidades.

b. Os cursos seguirão a modalidade de ensino remoto, obedecendo as
condições das autoridades de saúde com relação à pandemia de
Covid-19, através de encontros mensais a ocorrerem periodicamente.

1 As informações sobre os cursos de especialização estão no Caderno de Edital dos Cursos de
Especialização.



c. A depender do restabelecimento das condições sanitárias relacionadas
à pandemia de Covid-19, caso seja de interesse das turmas, os cursos
poderão retornar à modalidade presencial.

4. Periodicidade
Os cursos terão encontros mensais ao longo de 2021 e início de 2022, em dias e
horários definidos no item 13 deste edital.

A única exceção é o curso livre de Formação de Liderança e Gestão da mudança, cuja
periodicidade dos encontros será bimestral.

5. Local dos cursos
Enquanto as condições sanitárias permaneceram adversas, o curso acontecerá
virtualmente, de forma síncrona, através da plataforma Zoom Meetings, em links a
serem compartilhados. Quando for possível o retorno presencial, se houver interesse e
disponibilidade de todos, os encontros passarão a acontecer em local definido junto à
turma.

6. Vagas
O programa Território do Saber oferece os seguintes totais de vagas:

● 40 vagas para o curso de Aperfeiçoamento em Educação Infantil;
● 40 vagas para o curso de Aperfeiçoamento em Educação Integral e a Escola

no Século XXI;
● 40 vagas para o curso de Aperfeiçoamento em Educação Especial;
● 60 vagas para o curso livre de Formação de Lideranças e Gestão da Mudança.

7. Pré-requisitos
a. Escolher um único curso para participar em 2021;
b. Ser professor, coordenador, gestor, técnico ou colaborador da rede

municipal de educação de Paragominas;
c. Possuir ensino superior a nível de graduação reconhecido pelo MEC.



8. Contrapartidas e compromissos dos
inscritos

a. Todos os professores participantes deverão assumir o compromisso de
frequentar o curso durante o ano de vigência;

b. Desenvolver os métodos e conceitos dos cursos em sala de aula, com
seus alunos;

c. Com o apoio da equipe de campo do programa, ser um multiplicador do
conteúdo dos cursos em suas escolas, compartilhando o conhecimento
adquirido com seus pares.

9. Certificação
A conclusão do Curso será efetivada mediante a entrega do trabalho de conclusão,
que terá no mínimo um avaliador designado pela coordenação do curso. Para ter
direito ao certificado do MEC, de especialista o aluno deverá:

● Ter frequência igual ou superior a 75% em todas as disciplinas;
● Entregar trabalho de conclusão, orientado por professor do programa.

10. Pré-inscrições
As pré-inscrições poderão ser realizadas on-line através do endereço eletrônico
https://forms.gle/hxhCAnnWmr6Sw7Go6 a partir de 26 de abril até 09 de maio de
2021.

Os candidatos selecionados serão comunicados de acordo com o item abaixo.

11. Critérios de desempate
Todos os professores da rede pública de Paragominas que atendam aos pré-requisitos
são bem vindos nos cursos do Programa Território do Saber. Contudo, se a quantidade
de inscritos for maior que a quantidade de vagas , os critérios de seleção serão os
seguintes:

A. Havendo empate técnico entre professor originário de processo seletivo
municipal e professor concursado, será priorizado o professor
concursado;

B. Estar atuando com o público do curso ao qual se inscreveu (para os
cursos de Educação Infantil e Educação Especial - Salas de AEE);

C. Ser professor atuante na comunidade escolar;

https://forms.gle/hxhCAnnWmr6Sw7Go6


D. Ser professor com maior quantidade de carga horária na modalidade
relacionada ao curso (no caso do Aperfeiçoamento em Educação
Infantil)

E. Possuir maior tempo de atuação docente na modalidade;
F. Não possuir nenhum curso de especialização sobre o tema do curso

escolhido.

12. Seleção de candidatos
a. Todos os candidatos selecionados serão contactados pela equipe do

programa via e-mail e telefone a partir dos dados registrados no
formulário de inscrição;

b. Afim de consolidar as inscrições dos candidatos, os mesmos deverão
apresentar os seguintes documentos físicos até agosto de 2021:

- 1 cópia do CPF
- 1 cópia do RG
- 1 cópia do diploma de graduação AUTENTICADA
- 1 cópia do histórico da graduação AUTENTICADA

c. Será necessária a aceitação do termo de compromisso do curso;
d. A lista definitiva dos candidatos selecionados será publicada no dia 14

de maio de 2021; todos os selecionados serão avisados por e-mail ou
telefone cadastrados no ato da inscrição.

13. Datas, módulos e docentes
Aperfeiçoamento em Educação Infantil
O curso foi organizado pela professora Ms. Heloiza do Socorro.
Horários: Quarta e quinta-feira, 18h às 21h, uma vez ao mês. Os horários foram confirmados com a
Secretaria Municipal de Educação.

Datas previstas para os encontros do curso de Aperfeiçoamento em
Educação Infantil - 200h

Módulo Data

Infância, Sociedade e Cultura: Principais tendências
teórico-metodológicas da Educação Infantil.

26 e 27 de maio

Docência na Educação Infantil: Construção de Identidades. 23 e 24 de junho

Teorias sobre a aprendizagem e o desenvolvimento na
Educação Infantil.

21 e 22 de julho

Educação Especial: perspectivas para a inclusão na Educação
Infantil com ênfase no autismo.

25 e 26 de agosto



Currículo e Planejamento no Trabalho Pedagógico na
Educação Infantil.

8 e 9 de setembro

Linguagens oral e escrita na promoção de leitura para a
primeira infância

29 e 30 de setembro

O faz de conta no desenvolvimento da criança – brincar e
imaginar.

20 e 21 de outubro

Saberes e conhecimentos na Educação Infantil 10 e 11 de novembro

A Avaliação na Educação Infantil 24 e 25 de novembro

Projetos de trabalhos para os bebês, crianças bem pequenas
e crianças pequenas

15 e 16 de dezembro

*Caso haja alguma mudança no cronograma de encontros, o participante será informado
antecipadamente.

Aperfeiçoamento em Educação Integral e a
escola do século XXI
O curso foi organizado pelo professor Dr. Fernando Monteiro da Cunha
Horários: Segunda e terça-feira, 18h às 21h, uma vez ao mês. Os horários foram confirmados com a
Secretaria Municipal de Educação.

Datas previstas para os encontros do curso de Aperfeiçoamento em
Educação Integral e a Escola do Século XXIl - 200h

Módulo Data

Educação Integral: conceitos, metodologia e prática 31 de maio e 1 de junho

Clima Escolar: criando um ambiente motivador e colaborativo 28 e 29 de junho

Pedagogias ativas e tecnologias digitais na educação 26 e 25 de julho

Aprendizagem Socioemocional: acolhendo e motivando
educadores e educandos

30 e 31 de agosto

Estratégias de avaliação: possibilidades de inovação 27 e 28 de setembro

Participação na Escola e Aprendizagem Social 25 e 26 de outubro

Sistematização e Mudança 22 e 23 de novembro

*Caso haja alguma mudança no cronograma de encontros, o participante será informado
antecipadamente.



Aperfeiçoamento em Educação Especial
O curso foi organizado pela professora Dra. Ivanete Moreira.
Horários: Segunda e terça-feira, de 18h às 21h, uma vez ao mês. Os horários foram confirmados com a
Secretaria Municipal de Educação.

Datas previstas para os encontros do curso de Aperfeiçoamento em
Educação Especial - 200h

Módulo Data

Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Educação Especial
na perspectiva da Educação Inclusiva

24 e 25 de maio

O ensino e aprendizagem de alunos com Deficiência Física 21 e 22 de junho

Múltiplas Deficiências em sala de aula 19 e 20 de julho

Altas habilidades/superdotação e práticas inclusivas 23 e 24 de agosto

A pessoa com deficiência auditiva no contexto da sala regular 27 e 28 de setembro

Língua brasileira de sinais – como fator de comunicação e
ensino

18 e 19 de outubro

O sistema braille e os materiais pedagógicos para o ensino de
deficientes visuais

22 e 23 de novembro

O aluno com deficiência intelectual e TEA no contexto de sala de
aula

13 e 14 de dezembro

*Caso haja alguma mudança no cronograma de encontros, o participante será informado
antecipadamente.

Curso livre de Formação de Liderança e Gestão
da Mudança
O curso foi organizado pelo professor Dr. Fernando Monteiro da Cunha
Horários: Terça e quarta-feira, 15h às 18h, uma vez por bimestre. Os horários foram confirmados com a
Secretaria Municipal de Educação.

Datas previstas para os encontros do curso livre de Formação de
Liderança e Gestão da Mudança

Módulo Data

A mudança que queremos: diagnóstico,  planejamento e projeto
político-pedagógico da escola

22 e 23 de junho

Tirando do papel: redes e ambiente cooperativo na escola 24 e 25 de agosto

Analisando a jornada: estratégias de avaliação coletiva 21 e 22 de setembro



Celebrando às conquistas: sistematização e próximos passos 23 e 24 de novembro

*Caso haja alguma mudança no cronograma de encontros, o participante será informado
antecipadamente.

Calendário de eventos
CALENDÁRIO DE EVENTOS

26 de abril de 2021 Abertura das pré-inscrições on-line

9 de maio 2021 Encerramento das pré-inscrições on-line

14 de maio de 2021 Divulgação da lista definitiva dos candidatos
selecionados

21 de maio Início das aulas


