ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

Secretaria de Educação
Setor de Tecnologia Educacional/STE

CRONOGRAMA
FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO REMOTO
Prof. LAURO PIRES XAVIER NETO
Ministrante

Mês de Abril
Inscrições Abertas: https://forms.gle/zJCkvhfWcoUySQLV7

1. OFICINA - Google Forms

 Turma 01 - 27/04/2021 às 19h (Link da sala - https://meet.google.com/mjx-tqni-ott )
 Turma 02 - 28/04/2021 às 15h (Link da sala - https://meet.google.com/mkq-kxnv-diy )
 Turma 03 - 29/04/2021 às 9h (Link da sala - https://meet.google.com/zmo-crvg-ytd )

Mês de Maio:
2. OFICINA - GOOGLE SALA DE AULA/ Google Classroom

Inscrições Abertas: https://forms.gle/jUSUaHPbq1eJd7YA6

Link de acesso da sala do STE: https://classroom.google.com/u/0/c/MzAwODY0NzU3NDk5

 TURMA 01 - (4 e 5 / maio às 19h)
 TURMA 02 – (10 e 11 / maio às 14h30)
 TURMA 03 - (12 e 13 / maio às 9h)
3. OFICINA – FERRAMENTAS GOOGLE: Agenda & Meet

Inscrições Abertas: https://forms.gle/Yu2uWqw3QxHjEgXv7
Link de acesso da sala do STE: https://classroom.google.com/u/0/c/MzAwODY0NzU3NDk5

 TURMA 01 – (18 maio / às 9h)
 TURMA 02 – (20 de maio / às 14h30)
 TURMA 03 – (25 de maio / às 19h)
Obs.: Para acessar as oficinas, o participante deve obrigatoriamente estar logado no seu E-mail Institucional de Cabedelo.
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ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO
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DESCRIÇÃO DE CADA OFICINA.

 Oficina - Google Forms. Nesta oficina serão apresentadas as possibilidades de
criação de Formulários no Google de maneira interativa. Os participantes irão
aprender a criar formulários simples que possam servir como atividades para os
alunos, bem como formulários testes que poderão servir como instrumentos de
avaliação. Também serão apresentados os complementos que podem ser
instalados e utilizados para possibilitar uma versatilidade ao trabalho de Gestores,
Professores, Supervisores e Técnicos Administrativos. Outro ponto da oficina, será
a produção de jogos educativos a partir do Formulário do Google.
 Oficina - Google Sala de Aula/Google Classroom. Nesta oficina os participantes
aprenderão a abrir uma Sala de Aula virtual a partir do Google Sala de Aula e assim
conseguir convidar alunos e outros professores para interagirem na sala. Nesta
oficina serão apresentados os caminhos para postar atividades e avaliações,
configurando passo a passo a sala de aula, tornando o processo pedagógico mais
interativo e dinâmico no ambiente virtual de aprendizagem. Serão apresentadas
formas de organização da sala virtual por unidades ou semestres, como postar
avisos, atividades ou elos para atividades externas, bem como o funcionamento do
processo de avaliação.
 Oficina - Agenda Google & Meet. Nesta oficina serão apresentados os caminhos
para organização de uma agenda de trabalho no Google e suas relações com o
endereço eletrônico e com o Google Meet. Serão apresentadas as maneiras de
como configurar suas atividades diárias e estabelecer pautas para reuniões ou
encontros pedagógicos, como acionar lembretes de encontros agendados e como
entrar numa sala do Google Meet a partir da Agenda.
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