Iniciativa
TO Ligado
Araguaína (TO)

A iniciativa envolve a Secretaria Estadual de Tocantins e a
Secretaria Municipal de Araguaína e os cursos serão oferecidos
gratuitamente às equipes das escolas participantes do programa

Conte-me mais sobre isso!
Uma série de formações disponíveis para gestores e professores
das redes municipal e estadual na cidade de Araguaína
mergulharem em temas relacionados ao uso de tecnologias
educacionais para lidar com desafios relacionados à sala de aula

Interessante! Eu posso me inscrever?
Todos os professores e gestores das escolas participantes do
programa deverão participar das formações - confira quais
cursos são destinados ao seu segmento de ensino!

Oba! Onde eu me inscrevo?
Acesse o link bit.ly/toligadoaraguaina e preencha o
formulário. Mas não demore, as inscrições estarão disponíveis
apenas no período de 08 a 22/10!

E teria, por acaso, a lista dos cursos?
Claro! Confira a lista com as formações disponíveis, a carga
horária e o público-alvo. Você verá mais detalhes sobre as
datas e os locais de formação de cada curso no link de
inscrição. Esperamos sua matrícula até o dia 22/10!

Agenda de formações para
professores e gestores 2019/20
NOME DO
CURSO DE
FORMAÇÃO

PÚBLICO

ANO E SEGMENTO

CARGA HORÁRIA
(presencial/online)

Alfabetização e Ensino
Híbrido

Professores

1º, 2º e 3º anos
Fund I

80h
(32h presenciais
48h online)

Letramento e Ensino Híbrido

Professores
(Matemática,
Língua Portuguesa
e Ciências)

6º e 9º anos Fund II

80h
(32h presenciais
48h online)

Projetos e Protagonismo
Juvenil

Professores
(Matemática, Língua
Portuguesa,
Redação, Física,
Química e Biologia)

1ª e 2ª séries EM

40h
(16h presenciais
24h online)

Robótica e Protagonismo
Juvenil

Professores
(Matemática, Física,
Química e Biologia)

1ª e 2ª séries EM

20h
(16h presenciais
4h online)

Projetos, REDs e
Protagonismo Juvenil

Professores
(Língua Portuguesa
e Redação)

1ª e 2ª séries EM

20h
(16h presenciais
4h online)

Imersão nas Tecnologias e
Metodologias ativas

Coordenadores
escolares e
Técnicos

Todos

40h
(32h presenciais
8h online)

Apoio:

Inscrições:

Link:

08 a 22/10!

bit.ly/toligadoaraguaina

Suporte técnico:

Iniciativa:

Realização:

