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FORMAÇÃO CONTINUADA  DA PARTE DIVERSIFICADA  DAS ESCOLAS DE TEMPO 

INTEGRAL 



CARTA AO CURSISTA 

 

Sejam todos Bem-Vindos! 

É com grande alegria que iniciamos a primeira Formação Continuada da Parte Diversificada das 

Escolas de Tempo Integral no formato EaD. Nesse formato é importante ter capacidade de 

automotivação, ser organizado, saber ler com foco, conseguir se autogerenciar para garantir uma 

aprendizagem eficaz. 

O curso terá uma duração total de 80 h, distribuídas em 14 temas, sendo eles: Parte Diversificada 

na Escola de Tempo Integral, Planejamento Interdisciplinar, Educação Musical, Estudo dirigido, 

Gestão da sala de aula, Experiência Matemática, Xadrez, Artes Marciais, Leitura, Dança, Teatro, 

Informática, Iniciação à Pesquisa e Produção Textual, Programa Mais Educação. Cada tema terá 

um texto complementar, a diretriz curricular referente à disciplina em estudo, um vídeo (web 

conferência gravado pelo formador), um link recomendado, atividade objetiva e um fórum de 

discussão que será mediado pelo formador. 

A formação será realizada na Plataforma Moodle da SEDUC no endereço: 

http://ead.seduc.to.gov.br/cursos/, curso Formação Continuada dos Professores das Escolas de 

Tempo Integral - Parte Diversificada. 

O usuário é o número do seu CPF e a senha padrão é 123mudar, no primeiro acesso o portal  

solicitará a mudança de senha, então, irão colocar uma senha pessoal. 

Ao entrar no curso, vocês encontrarão as Diretrizes Gerais, onde há dois fóruns. O primeiro é o 

Fórum de Apresentação quando irão se apresentar para seus colegas e o segundo é o Fórum de 

Orientações que tem como objetivo, postar informações sobre o curso e esclarecer dúvidas sobre o 

mesmo.  

Em seguida encontrarão as temáticas que serão estudadas durante nossa formação. Cada tema 

terá uma duração de uma semana, o ciclo inicia na segunda-feira e encerra no domingo.  

 

No Fórum de cada tema é imprescindível a sua participação para o enriquecimento das discussões 

sobre as temáticas em questão. Aproveitem para interagir com seus colegas e compartilhem suas 

experiências.  

 

Ressaltamos, ainda, que as considerações feitas por meio da participação nos Fóruns temáticos 

garantirão a validação do curso, sendo necessária a participação mínima de 75% nos mesmos.  

 

 Atenciosamente, 

DIRETORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
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