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Introdução
O curso Ações Socioeducativa na OSC e na escola tem como

objetivo contribuir para o desenvolvimento integral de crianças e

adolescentes por meio do aperfeiçoamento da prática

socioeducativa de educadores, professores e gestores de escolas

e organizações da sociedade civil (OSCs).

Este curso ocorre totalmente a distância e está dividido em cinco

módulos compostos por conteúdos (textos, áudios, vídeos, jogos

etc.) e atividades, que deverão ser realizadas tanto de forma

colaborativa, como individualmente.

Cada módulo tem duração de uma semana, dentro da qual você

deverá fazer as leituras e atividades indicadas neste Plano de

Curso. Isso favorece a troca de experiências e a colaboração

entre seus integrantes, a maior riqueza desta formação!



Para realizar este curso é importante que você:

 Envolva-se ao máximo com as discussões, conteúdos, colegas e

com o mediador(a);

 Dedique ao menos uma hora do seu dia para navegar (estar

com a gente) no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);

 Envie mensagens caso esteja com dúvidas ou precisando de

qualquer tipo de ajuda;

 Compartilhe aquilo que sabe e se abra para ideias e opiniões

diferentes trazidas pelos demais participantes;

 Comunique-se e interaja com os colegas de curso, dando a sua

colaboração. Isso irá criar um ambiente de troca,

aprendizagem e construção conjunta.

O que é preciso para participar 
deste curso?



Carga horária e critérios de certificação

Este curso possui uma carga horária total de 25 horas, e esta

informação constará no certificado emitido ao término do curso.

Para receber o certificado de participação é necessário realizar

ao menos 50% (cinquenta por cento) das atividades

obrigatórias propostas no curso.

FIQUE ATENTO!
O nome que você informou ao preencher o seu
perfil aparecerá da mesma forma no certificado.
Portanto, verifique se o seu nome está correto
e, se desejar, altere-o em seu perfil.
Após a emissão do certificado NÃO será possível
alterar o nome no documento.

O que é preciso para participar 
deste curso?



Módulo 1: Visão geral do curso e do ambiente de formação 
(1 semana)

Início: 03 de outubro | Término: 09 de outubro 

Objetivo:
 Conhecer o funcionamento e a estrutura do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem, materiais e canais de apoio em 
caso de dúvida, bem como criar vínculo com os colegas 
de curso. 

ATENÇÃO!

Para garantir a sua vaga no curso é necessário preencher o
Formulário de confirmação de matrícula disponível no
ambiente do curso até o dia 09 de outubro às 13h.

Programa do curso – Módulo 1



Atividades e seções:

 Estante Virtual: neste fórum você encontrará uma relação de

textos, vídeos e outros materiais para o aprofundamento nos

temas do curso, podendo fazer comentários sobre eles

indicando outros materiais aos colegas.

 Fórum Café: fórum dedicado ao bate-papo e ao encontro

descontraído e descompromissado com quem estará com

você nessa trajetória de seis semanas.

 Materiais de Apoio: nesta seção você encontrará vídeos e

tutoriais com dicas e orientações que o ajudarão a aproveitar

ao máximo esta formação a distância.

 Fórum Dúvidas: fórum onde você poderá, a qualquer

momento, pedir ajuda quando enfrentar qualquer

dificuldade técnica ou quando tiver dúvidas sobre as

atividades, prazos etc.

Programa do curso – Módulo 1



Atividades e seções:

 Fale conosco: sempre que precisar, entre em contato

diretamente com a equipe da plataforma

Educação&Participação através de nossos canais de

atendimento;

 Atividade 1: Apresente-se;

 Atividade 2: Identidade do Projeto Socioeducativo

Programa do curso – Módulo 1



Módulo 2: O sentido da ação socioeducativa (1 semana)
Início: 10 de outubro | Término: 16 de outubro 

Objetivo:
 Refletir e analisar os sentidos da ação socioeducativa a 

partir de experiências práticas.. 

Atividades:
 Atividade 3: O que é uma ação socioeducativas;
 Atividade 4: Estudo de caso;
 Atividade 5: Final da história;
 Sistematizando o Módulo 2

Programa do curso – Módulo 2



Módulo 3: Compreender a ação (1 semana)
Início: 17 de outubro | Término: 23 de outubro 

Objetivo:
 Refletir sobre as estratégias e seus componentes ‒ como fazer, 

os tempos, os espaços e os recursos necessários – e sua 
contribuição para o desenvolvimento das ações 
socioeducativas.

Atividades:
 Atividade 6: Equação da ação socioeducativa;
 Atividade 7: Intencionalidade socioeducativa na prática;
 Sistematizando o Módulo 3

Programa do curso – Módulo 3



Módulo 4: Aperfeiçoar a ação (1 semana)
Início: 24 de outubro | Término: 30 de outubro 

Objetivo:
 Analisar a execução da ação socioeducativa do ponto de 

vista das estratégias e parceria. 

Atividades:
 Atividade 8: Quem são os parceiros do projeto?
 Atividade 9: Relacionamento com parceiros;
 Atividade 10: Parceria OSC e escola;
 Atividade 11: Articular para melhorar a educação;
 Sistematizando o Módulo 4

Programa do curso – Módulo 4



Módulo 5: Resultados e disseminação da ação (1 semana)
Início: 31 de outubro | Término: 06 de novembro 

Objetivo:
 Identificar os resultados da ação socioeducativa e como sua 

disseminação pode contribuir para reduzir a desigualdade 
social.

Atividades:
 Atividade 12: Refletindo sobre os resultados;
 Atividade 13: Os sentidos desta formação;
 Atividade 14: Avaliação do curso;
 Sistematizando o Módulo 5
 Certificado – Ações Socioeducativa: na OSC e na Escola

Programa do curso – Módulo 5



Aproveite muito esta formação!

E sempre que tiver dúvidas e não puder saná-las no próprio 
curso, entre em contato conosco pelos seguintes canais:

 E-mail: ead@educacaoeparticipacao.org.br

 Fórum Dúvidas: esse fórum pode ser acessado pelo 
menu e também em todos os módulos. Use-o sempre 
que precisar e assim que possível suas dúvidas serão 
respondidas pela medidora do curso.

Tenha um excelente curso!

Vamos 
começar?




