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o Recebemos muitas informações nestes dias, algumas já 
conhecidas, outras nem tanto. O conhecimento do novo leva  
tempo para ser construído. 
 

o  O encontro presencial termina hoje, mas não o processo de 
formação.  
 

o Todos receberão as aulas e palestras que foram proferidas 
aqui,  

1. O que fazer? 



o O projeto formativo terá continuidade por meio de três 
vídeos conferencias a serem realizadas nos meses de maio, 
junho e julho/2019 e que vocês receberam a divulgação 
oportunamente. 
 

o Nos meses de agosto  a novembro de 2019,  teremos a 
segunda parte da do curso por meio de educação a distancia. 
Os tutores serão os coordenadores das oficinas -  então 
vocês continuaram um relacionamento com profissionais que 
vocês já conhecem. 
 

o O certificado será fornecido ao final do curso com total de 64 
horas. 

.  

1. O que fazer? 



o Expectativa final é que possamos apropriar este novo 
conhecimento e aplicar em nossas atividades. Será possível 
observar que esta tecnologia se aplica a todas as áreas onde 
trabalhamos.  
 

o Somente precisamos encontrar a forma de inseri-la em nosso 
processo de trabalho. 
 

 

1. O que fazer? 



 
o Para os municípios espera-se que tenhamos a criação de 

núcleos de educomunicação com  parcerias intersetoriais 
para pensar e compartilhar educomunicação e estudar as 
necessidades locais com  planejamento integrado de ações 
coletivas e a participação da população. 
 

o Mas, não fiquem ansiosos. Vamos trocando ideias por meio 
das redes sociais e vamos criar um canal de comunicação 
para nós. 

 

1. O que fazer? 



 
o Os municípios que tiverem interesse em promover encontros 

locais, oficinas ou workshop ou fazer contato com a equipe 
do curso poderão solicitar informações de disponibilidade e 
custo no e-mail secretariaabpeducom1@gmail.com  
 
 

o Para contatos com a coordenação do curso no e-mail 
irma@sucen.sp.gov.br  
 

1. O que fazer? 
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