
DIRETRIZES DA FORMAÇÃO FOCO NA APRENDIZAGEM 2023
CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O FORTALECIMENTO

DA APRENDIZAGEM NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVACED)

O Foco na Aprendizagem é uma iniciativa da Secretaria da Educação do Estado

do Ceará (Seduc/CE), que contempla as/os professoras/es de todas as áreas do

conhecimento que atuam na rede estadual, com destaque para a recomposição das
aprendizagens e para a implementação do Novo Ensino Médio (NEM), bem como

para as estratégias e possibilidades da Educação Híbrida na efetividade do uso das

tecnologias para apoiar o processo de ensino-aprendizagem.

Nesse sentido, informamos a oferta dos Cursos de Formação de Professores
para o Fortalecimento da Aprendizagem nas modalidades presencial e a distância

(EaD) por área de conhecimento, com vistas a reafirmar o foco do trabalho pedagógico

para a aprendizagem das/os estudantes, por meio da Avaliação Diagnóstica e Formativa

(AvD), articulada ao uso de Material Didático Estruturado (MDE), formação continuada

de professoras/es e tutoria de Língua Portuguesa (LP) e Matemática (MAT), pautada nas

premissas da equidade, descentralização e articulação curricular.

1. DAS INSCRIÇÕES

1.1 A inscrição nos cursos da iniciativa Foco na Aprendizagem, os quais possuem

como título Curso de Formação de Professores para o Fortalecimento da
Aprendizagem, deverá ser realizada por meio do Sistema de Inscrição e Certificação
(SIC-CED), no endereço eletrônico: https://sic.seduc.ce.gov.br/, no período estabelecido,

sendo de responsabilidade de cada docente - Formadora/or Escolar - Professora/or

Coordenadora/or de Área (PCA) e professoras/es de cada área do conhecimento.

ATENÇÃO! Em caso de 1º acesso ao SIC-CED, a/o professora/or cursista deverá
realizar o seu cadastro através do preenchimento das informações solicitadas no
formulário disponível. Caso já tenha realizado alguma formação pela Coordenadoria
Estadual de Formação Docente e Educação a Distância (Coded/CED), seu acesso será
o login e senha já cadastrados.

1.2 O período de inscrição será de 01 a 12 de março de 2023.
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1.3 O público-alvo serão as/os professoras/es dos componentes curriculares de Língua

Portuguesa (LP) e Matemática (MAT), e das áreas de Ciências da Natureza (CN) e

Ciências Humanas (CH); e Formadora/or Escolar - Professora/or Coordenadora/or de

Área (PCA).

1.4 A equipe da Coded/CED fará a inscrição e a certificação das/os Formadoras/es
Estaduais e  Regionais.

1.5 A inscrição da/o candidata/o implicará no conhecimento e na expressa aceitação das

normas e condições estabelecidas nestas diretrizes, não podendo, assim, alegar

desconhecimento.

1.6 Junto a estas Diretrizes será enviado o TUTORIAL DE ACESSO ao Sistema de

Inscrição e Certificação (SIC) e ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (Avaced) da

Coded/CED. Cabe à Crede/Sefor o acompanhamento do processo de inscrição das/os

professoras/es de sua regional.

2. DA FORMAÇÃO EM SERVIÇO E DO PAPEL DA/O PROFESSORA/OR CURSISTA
PARA A CERTIFICAÇÃO

2.1 A Formação Continuada de professoras/es dar-se-á no formato híbrido, mobilizando

atividades presenciais e a distância no Avaced de forma assíncrona e síncrona, e por

meio de encontros presenciais: estaduais, organizados pela Seduc, Crede/Sefor,

Cientista Chefe e Formadoras/es; regionais, promovidos pela Crede/Sefor e

Formadoras/es Escolares - Professoras/es Coordenadoras/es de Área (PCA); e

escolares, coordenados pelas/os Formadoras/es Escolares - Professoras/es

Coordenadoras/es de Área (PCA) com as/os professoras/es.

2.1.1 O percurso formativo completo compõe uma carga horária total de 100h para

todas as áreas do conhecimento, reunindo todo o conteúdo e atividades propostas,

sendo 40h síncronas (presencial/virtual); e 60h assíncronas (Avaced), sendo esta

segunda modalidade conforme a adesão da/o professora/or.

2.2 No âmbito da iniciativa Foco na Aprendizagem, serão ofertados 2 (dois) ambientes

formativos, 1 (um) para Formadoras/es estaduais e regionais; e 1 (um) para

Formadoras/es Escolares - Professoras/es Coordenadoras/es de Área (PCAs) e
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professoras/es.

2.2.1 No ambiente para Formadoras/es Estaduais e Regionais, todas/os as/os

formadoras/es e técnicas/os da Crede/Sefor, devidamente designadas/os pela regional

para acompanhar a ação formativa, terão acesso ao material e às atividades para serem

respondidas. Ao final do curso, as/os formadoras/es e técnicas/os das regionais que

acompanham o Foco na Aprendizagem receberão um certificado de 100h/a, com um

perfil de cursista. As/Os Formadoras/es regionais serão tutoras/es no percurso

formativo no Avaced das/os Formadoras/es Escolares - Professoras/es
Coordenadoras/es de Área (PCAs) e professoras/es, e receberão outro certificado de

100h/a, com um perfil de formadora/or.

2.2.2 No curso para Formadoras/es Escolares - Professoras/es Coordenadoras/es
de Área (PCAs) e professoras/es, todas/os as/os participantes de Crede/Sefor,

devidamente designadas/os pela regional para acompanhar a ação formativa, serão

copartícipes no construto formativo, bem como no material e nas atividades a serem

respondidas. As/Os Formadoras/es Escolares - Professoras/es Coordenadoras/es
de Área (PCAs) e professoras/es receberão um certificado de 100h/a, com um perfil de

cursista.

2.2.2.1 Ao final do curso, as/os Formadoras/es Escolares - Professoras/es

Coordenadoras/es de Área (PCAs) e professoras/es receberão um certificado de 40h/a,

caso participem somente na modalidade síncrona, ou um certificado de 100h/a para a

modalidade síncrona e assíncrona, com um perfil de cursista.

2.3 As atividades assíncronas do curso estarão disponíveis a partir do dia 20 de março

de 2023, no Avaced, até a finalização desta iniciativa no ano em curso.

2.4 A formação continuada de professoras/es está organizada em quatro módulos, com

carga horária de 60 horas/aula para os componentes curriculares de Língua Portuguesa

(LP) e Matemática (MAT), e para as áreas de Ciências da Natureza (CN) e Ciências

Humanas (CH).
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2.5 Os conteúdos dos cursos serão disponibilizados no Avaced

(http://avaced.seduc.ce.gov.br/).

2.6 Atribuições das/os cursistas Formadoras/es Regionais, Formadoras/es Escolares
- Professoras/es Coordenadoras/es de Área (PCAs) e professoras/es para a

certificação:

2.6.1 Acessar o Avaced regularmente.

2.6.2 Realizar, de modo satisfatório, todas as atividades propostas nas ementas dos

cursos e orientadas pela/o tutora/or.

2.6.3 Obter média aritmética igual ou superior a 7,0 (sete) nas atividades avaliativas dos

cursos para fins de certificação. Ter uma participação de 75% nas atividades do curso.

2.6.4 O certificado será disponibilizado na página do Sistema de Inscrição e Certificação

(SIC) - https://sic.ced.ce.gov.br.

3. DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E DA ORGANIZAÇÃO DO
CURSO COM AS ÁREAS DE EXPERTISE E CARGA HORÁRIA

3.1 Os cursos estarão disponíveis no período de março a agosto de 2023.

3.2 Os cursos a serem ministrados estão organizados da seguinte forma:

ÁREAS DE EXPERTISE

CARGA HORÁRIA
PRESENCIAL/

VIRTUAL
SÍNCRONO

EAD COM
TUTORIA/

ASSÍNCRONAS
I Encontro Virtual - O Foco na Aprendizagem como
estratégia de Recomposição das Aprendizagens e garantia
do direito à educação

4h ---

Módulo I: O Foco na Aprendizagem como estratégia de
Recomposição das Aprendizagens e garantia do direito à
educação e Material Didático Estruturado (MDE)

--- 10h

II Encontro Virtual - Educação Híbrida e o uso de
Tecnologias Digitais como estratégias de
ensino-aprendizagem e Material Didático Estruturado
(MDE)

8h ---

Módulo II: Educação Híbrida e o uso de Tecnologias
Digitais como estratégias de ensino-aprendizagem e
Material Didático Estruturado (MDE)

--- 20h
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III Encontro Presencial - Novo Ensino Médio:
Planejamento Integrado com foco na Avaliação e na
Recomposição das Aprendizagens por área do
conhecimento e Material Didático Estruturado (MDE)

12h ---

Módulo III: Novo Ensino Médio: Planejamento Integrado
com foco na Avaliação e na Recomposição das
Aprendizagens e Material Didático Estruturado (MDE)

--- 20h

IV Encontro Presencial - Itinerários Formativos: um olhar
para o aprofundamento e Material Didático Estruturado
(MDE)

8h ---

Módulo IV - Itinerários Formativos: um olhar para o
aprofundamento e Material Didático Estruturado (MDE) --- 10h

V Encontro Presencial - Orientações pedagógicas para a
garantia da aprendizagem 8h —

Subtotal 40h 60h

Total 100h

4. CRONOGRAMA DOS ENCONTROS VIRTUAIS E  PRESENCIAIS

COMPONENTE/
ÁREA

FEVEREIRO
(virtual - 4h)

MARÇO
(virtual - 8h)

ABRIL
(presencial - 12h)

MAIO
(virtual - 8h)

AGOSTO
(presencial - 8h)

Língua
Portuguesa 14/02 14/03 10 e 11/04 23/05 14 e 15/08

Matemática 15/02 15/03 12 e 13/04 24/05 15 e 16/08

Ciências da
Natureza 15/02 15/03 17 e 18/04 24/05 16 e 17/08

Ciências
Humanas 16/02 16/03 19 e 20/04 25/05 17 e 18/08

5. CRONOGRAMA DO CURSO NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM
(AVACED)

CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO CURSO NO AMBIENTE VIRTUAL DE
APRENDIZAGEM (AVACED)

MÓDULOS DATA DE INÍCIO DATA DE ENCERRAMENTO



MÓDULO I 20/03/2023

18/08/2023 - Encerramento do curso na
Plataforma Avaced

MÓDULO II 10/04/2023

MÓDULO III 22/05/2023

MÓDULO IV 19/06/2023

Atenciosamente,

Ideigiane Terceiro Nobre
Coordenadora de Gestão Pedagógica do Ensino Médio (Cogem)

Vagna Brito de Lima
Coordenadora Estadual de Formação Docente e Educação a Distância (Coded/CED)

Kelem Carla Santos de Freitas
Coordenadora de Avaliação e Desenvolvimento Escolar para Resultados de Aprendizagem
(Coade)


