
 
PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 

NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DE NATAL 
(NTE NATAL) 

Programação dos Cursos 2014.1 
 

INSCRIÇÕES: 
 

Professores e funcionários da SME – Matricula pessoalmente no NTE/CEMURE. 

CEMURE - Av. Coronel Estevam 3705, Nazaré.  
Para rematrícula dos alunos que já fazem cursos, podem ligar para o NTE (3232 3397) ou 
façam pessoalmente no endereço acima.  
 
Período: 05/02/2014 a 13/02/2014 – professores e funcionários da rede municipal de ensino 
               14/02/2014 a 19/02/2014 – vagas remanescentes para outras instituições. 
ATENÇÃO 

1. Com exceção de Informática Básica, todos os cursos exigem o conhecimento prévio 
de informática. Não se matricule nos cursos que não estiver apto a fazê-lo, isto pode 
frustrar seu aprendizado e levá-lo a desistir, desperdiçando a vaga.  

2. Os cursos que ocorrerão uma vez por semana terão o complementar de horas à 
distância, valendo presença para as atividades realizadas. 

 

 

 

 
MATUTINO (8h ÀS 11:15h) 

 

CURSO 
PRE-

REQUISITO 
CARGA 

HORARIA 
DIAS EMENTA PERÍODO 

Gerenciamento e 

uso pedagógico 
do ambiente 

Moodle  

Informática básica 

90h (50h 

presenciais 
e 40h à 

distância) 

2ª  

Curso semipresencial com 50 horas presenciais e 40 horas a 

distância que objetiva introduzir os professores no uso e 
gerenciamento do Sistema Moodle, possibilitando seu uso como 
ambiente de gerenciamento de cursos à distância ou de apoio a 

cursos presenciais.) 

24/02/2014 a 
08/06/204 

 

Áudio descrição 
de imagens 

Cursos de 
fotografia digital 

ou produção de 
vídeo ou Stop 
Motion. Notebook, 

câmera fotográfica 
ou câmera 
filmadora, fone de 

ouvido, pen drive 

90h 3ª e 5ª 

É a técnica a qual consiste na transmissão por meio oral/textual 

dos elementos essenciais de uma determinada imagem que 
esteja presente em uma forma de expressão cultural, desde um 
filme do cinema às páginas dos livros didáticos, permitindo que 

suas mensagens e conteúdos sejam compreendidos pelo aluno 
com deficiência visual ou com baixa visão. 

25/02/2014 a 
10/06/2014 

Excel - Jorge Informática básica  90h 4ª e 6ª 

Conhecer a área de trabalho e as ferramentas básicas do Excel 
2007 (Windows) e do Calc (Linux), criação e formatação de 

planilhas, elaboração e aplicação de fórmulas matemáticas nas 
planilhas, construção e formatação de  gráficos ilustrativos. 

26/02/2014 a 

11/06/2014 

Aprendendo e 
Ensinando com as 

TICs- Proinfo 
Informática básica 60h 2ª  

Curso do Proinfo Integrado que permite  compreender o 

potencial pedagógico de recursos das Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC) no ensino e na aprendizagem 
em suas escolas; 

24/02/2014 a 
08/06/204 

Excel - Mailson Informática básica  

90h 
(50h 

presenciais 
e 40h à 

distância) 

3ª OU 

5ª  

Conhecer a área de trabalho e as ferramentas básicas do Excel 
2007 (Windows) e do Calc (Linux), criação e formatação de 

planilhas, elaboração e aplicação de fórmulas matemáticas nas 
planilhas, construção e formatação de  gráficos ilustrativos. 

3ª :25/02/2014 a 
10/06/2014 

5ª :27/02/2014 a 
05/06/2014 

Informática básica - 90h 3ª e 5ª 
Introduzir os conhecimentos iniciais de microinformática, 
conhecer o Sistema Operacional Windows/Linux, uso prático da 
Internet e dos aplicativos do Office e OpenOffice. 

25/02/2014 a 
10/06/2014 

Foto Digital 

Informática básica 

e máquina 
fotográfica 

90h 2ª e 4ª 

O curso visa capacitar o professor para conhecer os recursos 

técnicos da câmera fotográfica, compreender a linguagem visual 
e a utilização no processo ensino-aprendizagem. 

24/02/2014 a 

11/06/2014 

Produção de 
apresentação e 

aulas multimídias 

Informática básica 90h 4ª e 6ª 

Elaboração de apresentações e  conteúdos pedagógicos digitais 
a serem usado com o projetor interativo e lousa digital. Uso de 
software de edição de vídeos e sons, pesquisar e baixar vídeos, 

imagens e sons da Internet, escanear fotos de livros e revistas, 
transformar arquivos de Power Point em vídeos. 

26/02/2014 a 
11/06/2014 



 

 

 

 

 

ATENDIMENTO PARA SUPORTE TÉCNICO: Prof. Geraldo de 3ª a 6ª  a partir das 16h. 

Orientação para instalação do Linux Educativo 4.0, Softwares Educativos, Conf. de Rede.  
 
 

 
VESPERTINO (14h às 17:15h) 

 

CURSO 
PRE-

REQUISITO 
CARGA 

HORARIA  
DIAS EMENTA PERÍODO 

Aplicativos do 
Linux 

Educacional 4.0 
Informática básica 40h 2ª  

 
Curso para REGENTES DE LABORATÓRIO que tem o objetivo 

apresentar as ferramentas do Linux Educacional 4.0 tais como: 
editor de vídeo e imagem, gravador de CD/DVD, instalação de  
programas extras, habilitar conexão de Internet, uso de programas 

de download de músicas e vídeos, entre outros. 
 

24/02/2014 
a 

08/06/204 

 

Gerenciamento e 
uso pedagógico 

do ambiente 
Moodle  

Informática básica 

90h (50h 
presenciai

s e 40h à 
distância)) 

4ª  

 
Curso semipresencial com 50 horas presenciais e 40 horas a 
distância que objetiva introduzir os professores no uso e 
gerenciamento do Sistema Moodle, possibilitando seu uso como 

ambiente de gerenciamento de cursos à distância ou de apoio a 
cursos presenciais. 
 

26/02/2014 
a 

11/06/204 

Foto Digital 

Informática básica 

e máquina 
fotográfica 

90h 2ª e 4ª 

 
O curso visa capacitar o professor para conhecer os recursos 

técnicos da câmera fotográfica, compreender a linguagem visual e 
a utilização no processo ensino-aprendizagem. 
 

24/02/2014 

a 
11/06/2014 

Áudio descrição 
de imagens 

Cursos de 
fotografia digital 
ou produção de 

vídeo ou Stop 
Motion. Notebook, 
câmera fotográfica 

ou câmera 
filmadora, fone de 
ouvido, pen drive  

90h 3ª e 5ª 

É a técnica a qual consiste na transmissão por meio oral/textual 
dos elementos essenciais de uma determinada imagem que esteja 

presente em uma forma de expressão cultural, desde um filme do 
cinema às páginas dos livros didáticos, permitindo que suas 
mensagens e conteúdos sejam compreendidos pelo aluno com 

deficiência visual ou com baixa visão. 

25/02/2014 
a 

10/06/2014 

Informática 
básica – Linux 

Educacional 

- 60h 4ª  

 
Introduzir os conhecimentos iniciais de microinformática, conhecer 
o Sistema Operacional Windows/Linux, uso prático da Internet e 

dos aplicativos do Office e OpenOffice. 
 

26/02/2014 
a 

11/06/204 

 
NOTURNO (18:30h às 21h) 

 

CURSO 
PRE-

REQUISITO 
CARGA 

HORARIA 
DIAS EMENTA PERÍODO 

Gerenciamento e 

uso pedagógico 
do ambiente 

Moodle  

Informática 
básica 

90h (50h 

presenciais 
e 40h à 

distância) 

4ª  

Curso semipresencial com 50 horas presenciais e 40 horas a 

distância que objetiva introduzir os professores no uso e 
gerenciamento do Sistema Moodle, possibilitando seu uso como 
ambiente de gerenciamento de cursos à distância ou de apoio a 

cursos presenciais. 

26/02/2014 
a 

11/06/204 

Redes 
Educacionais 

Informática 

básica e 
conhecimento 
básico de 

Internet 

90h 3ª e 5ª 

 
Mod I - Blog - Criar blogs que favoreçam a aprendizagem, a 

visibilidade e valorização das produções escolares. 
Mod II – Redes Pedagógicas - Utilizar o Blog e Facebook  e  demais 
links, tais como:  e  Portal do Professor , Museus Virtuais, Domínio 

Público, Youtube, Porta Curtas, Picasa e GoogleDocs,  como 
recurso didático e de apoio às atividades pedagógicas do professor. 
 

25/02/2014 
a 

10/06/2014 

 
Word – 

Documentos de 

secretaria 
escolar 

 

Informática 

básica 
90h 2ª e 4ª  

O curso tem o objetivo de capacitar os profissionais que trabalham 
nas secretarias das Escolas e CMEis, quanto a elaboração de 

memorandos, ofícios, tabelas, pareceres, declarações e demais 
documentos oficiais na rede municipal de ensino. 

24/02/2014 
a 

11/06/2014 

Informática 
básica 

- 90h 3ª e 5ª 
Introduzir os conhecimentos iniciais de microinformática, conhecer o 
Sistema Operacional Windows/Linux, uso prático da Internet e dos 
aplicativos do Office 2007 e OpenOffice. 

25/02/2014 
a 

10/06/2014 


