CUIDADOR INFANTIL
Instrutor: Fernanda Viveiros
Objetivo do Curso: O curso tem por objetivo:
- Formar cuidadores infantis para trabalhar com crianças em creches, residências ou em outros espaços
com esta demanda;
- Oferecer informações relevantes da saúde da criança e ferramentas simples para auxiliar o
desenvolvimento interação social desse indivíduo em crescimento.
Carga horária: 40 horas
25 vagas
Início previsto: 23 fevereiro de 2020
Cronograma de Aulas Online – (live)
25/02/2021 Quinta-Feira

19h

04/03/2021 Quinta-Feira

19h

11/03/2021 Quinta-Feira

19h

25/03/2021 Quinta-Feira

19h

Conteúdo:
•

A realidade da criança hoje e nossa função;

•

Principais fases do desenvolvimento infantil;

•

Anamnese da criança;

•

Necessidades de cada fase de desenvolvimento;

•

Como desenvolver as habilidades básicas das crianças e auxiliar no seu desenvolvimento;

•

A importância da rotina;

•

Dicas de nutrição para a criança;

•

Alimentação da criança: suas sugestões;

•

O papel do lúdico;

•

Primeiros socorros.

REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO:
• Ensino médio cursando ou completo;
• Possuir um e-mail com o provedor GMAIL para realizar a inscrição e ter acesso ao curso;
Para criar sua conta, acesse: https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=pt-BR
• Celular ou computador com acesso à internet para que possa acessar os conteúdos.

CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA

Instrutor: Marisa Meneguetti
Objetivo do Curso: A oficina de ovos de páscoa tem por objetivo o desenvolvimento de competências
relativas ao processo produtivo na confecção de ovos de páscoa e seus derivados.
Carga horária: 24 horas
25 vagas
Início previsto: 23 fevereiro de 2020
Cronograma de Aulas Online – (live)
26/02/2021 Sexta-Feira

14h

Conteúdo:
•

Processo produtivo de fabricação de ovoso de páscoa;

•

Bombons;

•

Trufas;

•

Ovos Trufados;

•

Ovos de Colher.

REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO:
• Ensino médio cursando ou completo;
• Possuir um e-mail com o provedor GMAIL para realizar a inscrição e ter acesso ao curso;
Para criar sua conta, acesse: https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=pt-BR
• Celular ou computador com acesso à internet para que possa acessar os conteúdos.

TORTAS DE VITRINE
Instrutor: Marisa Meneguetti
Objetivo do Curso: Fomentar a inclusão no mercado de trabalho educando, desenvolvendo habilidades na
área específica de tortas de Vitrine
Carga horária: 40 horas
25 vagas
Início previsto: 23 de fevereiro de 2021
Cronograma de Aulas Online – (live)
26/02/2021 Sexta-Feira

16h

Conteúdo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Torta italiana de frango com requeijão.
Torta de light de legumes.
Torta integral de brócolis.
Quiche Loraine tradicional.
Torta de frutas - morango.
Torta de ricota italiana.
Torta trufado de limão.
Torta trufada de maracujá.
Torta de frango com legumes
Torta holandesa

REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO:
• Ensino médio cursando ou completo;
• Possuir um e-mail com o provedor GMAIL para realizar a inscrição e ter acesso ao curso;
Para criar sua conta, acesse: https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=pt-BR
• Celular ou computador com acesso à internet para que possa acessar os conteúdos.

Utensílios para o curso:
• Forno convencional;
• Bacias;
• Utensílios de cozinha tradicional;
Utensílios opcionais:
• Balança digital;

COZINHA PRÁTICA
Instrutor: Sérgio Zocchio
Objetivo do Curso: O Curso Cozinha pratica tem por finalidade levar o aluno a conhecer técnicas rápidas
e eficientes utilizadas em cozinhas internacionais e profissionais, além de apresentar diversas formas de
utilizar o mesmo alimento. O aluno ficara apto a realizar e comercializar um jantar com entrada e prato
principal harmonizados.
Carga horária: 40 horas
25 vagas
Início previsto: 23 fevereiro de 2020
Cronograma de Aulas Online – (live)
24/02/2021 Quarta-Feira

17h

17/03/2021 Quarta-Feira

17h

29/03/2021 Segunda- Feira

17h

Conteúdo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utensílios, cortes legumes
Caldo de legume e Caldo de Galinha;
Sopas canerdelle (prato típico Trentino) e Canja
Salada Caprese, Risoto A La Milanese e Frango Recheado Empanado
Fichas técnicas de produção com custos
Salada de repolho ao gergelim e maça
Noções de empratamento;
Couscous Marquinho, File Tilápia ao Mel e Arroz Com Amêndoas
Salada Caeser, Cubos de File Mignom ao Molho de Mostarda e Pimenta Rosa Sobre Cama de Purê
de Batata Alioli
Salada Waldorf, Payard de Frango Com Espaguete de Abobrinha

REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO:
• Ensino médio cursando ou completo;
• Possuir um e-mail com o provedor GMAIL para realizar a inscrição e ter acesso ao curso;
Para criar sua conta, acesse: https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=pt-BR
• Celular ou computador com acesso à internet para que possa acessar os conteúdos.
Utensílios para o curso:
• Fogão convencional ou industrial;
• Utensílios de cozinha tradicionais.Utensílios opcionais:
• Balança caseira

PÃES DO MUNDO
Instrutor: Sérgio Zocchio
Objetivo do Curso: Ofertar aos participantes capacitação em técnicas avançadas de panificação com
potencial caminho para geração de trabalho e renda.
Carga horária: 40 horas
25 vagas
Início previsto: 23 fevereiro de 2021
Cronograma de Aulas Online – (live)
24/02/2021 Quarta-Feira

18h

17/03/2021 Quarta-Feira

18h

29/03/2021 Segunda- Feira

18h

Conteúdo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Princípios e Técnicas De Panificação;
Pão de Campanha ( França);
Fichas técnicas de produçao;
Cinnamon Rolls (Estados Unidos);
Como calcular CMV – Custo de Mercadoria Vendida;
Focaccia E Ciabatta (Itália);
Páo Centeio e Girassol ( Países Nordicos);
História da Panificação;
Pretzels ( Alemanha);
Pão Pita e Naam ( Países Árabes );

REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO:
• Ensino médio cursando ou completo;
• Possuir um e-mail com o provedor GMAIL para realizar a inscrição e ter acesso ao curso;
Para criar sua conta, acesse: https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=pt-BR
• Celular ou computador com acesso à internet para que possa acessar os conteúdos.

Utensílios para o curso:
• Forno convencional;
• Bacias;
• Utensílios de cozinha tradicional;
• Bancada higienizada para sovar a massa.
Utensílios opcionais:
• Balança digital;
• Batedeira planetária.

TORTAS DOCES E QUICHES SALGADAS ARTESANAIS
Instrutor: Adriana Lhacer
Objetivo do Curso: Ensinar técnicas artesanais para a produção de tortas doces e quiches salgadas.
Carga horária: 40 horas
25 vagas
Início previsto: 23 fevereiro de 2021
Cronograma de Aulas Online – (live)
24/02/2021 Quarta-Feira

19h

Conteúdo:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Apresentação do programa
Boas práticas na alimentação+ video aula/ apresentação dos utensílios que serão utilizados
Preparos da massa de tortas e suas variações,
Preparo de recheios quentes e reduções
Preparo de recheios creme suisso com frutas
Entrega foto de produto produzido pelo aluno
Pesquisa: bebidas de acompanhamento para tortas doces e quiches
Recheios finos
Preparo de suspiro

REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO:
• Ensino médio cursando ou completo;
• Possuir um e-mail com o provedor GMAIL para realizar a inscrição e ter acesso ao curso;
Para criar sua conta, acesse: https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=pt-BR
• Celular ou computador com acesso à internet para que possa acessar os conteúdos.

Utensílios para o curso:
• Forno convencional;
• Utensílios de cozinha tradicional;
Utensílios opcionais:
• Balança digital.

COMO VENDER PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
Instrutor: Marisa Meneguetti
Objetivo do Curso: A oficina de como vender produtos alimentícios tem por objetivo o desenvolvimento
de estratégias de vendas direcionada aos produtos alimentícios no sentido de alavancar vendas
considerando as exigências do mercado atual.
Carga horária: 20 horas
25 vagas
Início previsto: 23 fevereiro de 2021
Cronograma de Aulas Online – (live)
26/02/2021 Sexta-Feira

15h

Conteúdo:
•
•
•
•
•
•
•
•

O que é venda e como ser um bom vendedor;
Trabalhar com alimentos – normas – higiene e saúde – BPF;
Embalagem – validade – acondicionamento – congelamento de produtos alimentícios;
O bom vendedor – Habilidades – Atitudes – Conhecimentos;
O segredo de se tornar um bom vendedor de alimentos – técnicas de vendas;
Marketing pessoal sem tropeços;
As leis do bom vendedor;
Como legalizar seu negócio.

REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO:
• Ensino médio cursando ou completo;
• Possuir um e-mail com o provedor GMAIL para realizar a inscrição e ter acesso ao curso;
Para criar sua conta, acesse: https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=pt-BR
• Celular ou computador com acesso à internet para que possa acessar os conteúdos.

VENDAS EM MÍDIAS DIGITAIS
Instrutor: Anyelle Alves
Objetivo do Curso: Capacitar pessoas a usarem redes sociais para indexar sua marca e/ou vender
produtos.
Carga horária: 24 horas
25 vagas
Início previsto: 23 fevereiro de 2021
Cronograma de Aulas Online – (live)
11/03/2021 Quinta-Feira

18h

Conteúdo:
•
•
•
•

Colornometria e identidade visual;
Divulgação nas redes sociais;
Criação de Anúncios;
Plataformas auxiliares: vendas

REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO:
• Ensino médio cursando ou completo;
• Possuir um e-mail com o provedor GMAIL para realizar a inscrição e ter acesso ao curso;
Para criar sua conta, acesse: https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=pt-BR
• Celular ou computador com acesso à internet para que possa acessar os conteúdos.

TÉCNICAS ARTESANAIS EM FELTRO
Instrutor: Denise Villa
Objetivo do curso: Ensinar as técnicas de produção de artigos a partir do uso da matéria prima feltro,
contribuindo para o desenvolvimento da técnica na elaboração e confecção de peças artesanais.
Carga horária: 20 horas
25 vagas
Início previsto: 23 fevereiro de 2021
Cronograma de Aulas Online – (live)
23/02/2021 Terça-Feira

18h30

09/03/2021 Terça-Feira

18h30

Conteúdo:
•
•

Técnicas de confecção de artesanato em feltro;
Peças decorativas;
.

REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO:
• Ensino fundamental II completo;
• Possuir um e-mail com o provedor GMAIL para realizar a inscrição e ter acesso ao curso;
Para criar sua conta, acesse: https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=pt-BR
• Celular ou computador com acesso à internet para que possa acessar os conteúdos.

TÉCNICAS ARTESANAIS EM FELTRO – PÁSCOA - módulo II
Instrutor: Denise Villa
Objetivo do curso: Ensinar às técnicas de produção de artigos a partir do uso da matéria prima feltro,
contribuindo para o desenvolvimento da técnica na elaboração e confecção de peças artesanais.
Carga horária: 24 horas
25 vagas
Início previsto: 23 de fevereiro de 2021
Cronograma de Aulas Online – (live)
23/02/2021 Terça-Feira

18h30

09/03/2021 Terça-Feira

18h30

Conteúdo:
•
•

Técnicas de confecção de artesanato em feltro;
Peças decorativas com temas de páscoa

REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO:
• Ensino fundamental II completo;
• Possuir um e-mail com o provedor GMAIL para realizar a inscrição e ter acesso ao curso;
Para criar sua conta, acesse: https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=pt-BR
• Celular ou computador com acesso à internet para que possa acessar os conteúdos.

CONFECÇÃO DE BONECAS EM FELTRO
Instrutor: Denise Villa
Objetivo do Curso: Ensinar às técnicas de produção de artigos a partir do uso da matéria prima feltro,
contribuindo para o desenvolvimento da técnica na elaboração e confecção de peças artesanais.
Carga horária: 24 horas
25 vagas
Início previsto: 23 fevereiro de 2021
Cronograma de Aulas Online – (live)
23/02/2021 Terça-Feira

19h20

09/03/2021 Terça-Feira

19h20

Conteúdo:
•
•
•

Técnicas de confecção de artesanato em feltro;
Bonecas em feltro;
Vestuário.

REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO:
• Ensino médio cursando ou completo;
• Possuir um e-mail com o provedor GMAIL para realizar a inscrição e ter acesso ao curso;
Para criar sua conta, acesse: https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=pt-BR
• Celular ou computador com acesso à internet para que possa acessar os conteúdos.

CONFECÇÃO DE BONECA DE PANO

Instrutor: Katia Bergmann
Objetivo do Curso: Desenvolver habilidades e competências artesanais na confecção de bonecas de pano
com intuito de promover políticas públicas de geração de renda que contemplem a classe artística a fim de
enriquecer o setor cultural da cidade de Atibaia.
Carga horária: 24 horas
25 vagas
Início previsto: 23 fevereiro de 2020
Cronograma de Aulas Online – (live)
12/03/2021 Sexta-Feira

18h30

Conteúdo:
●

Apresentação geral do projeto;

●

Confecção Projeto 1 - Boneca Fofura

●

Apresentação Projeto 2 - Boneca Naninha

●

Confecção projeto 2

●

Orientação custos e projeção de venda

●

Bate papo - Retorno das alunas.

REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO:
●

Ensino médio cursando ou completo;

● Possuir um e-mail com o provedor GMAIL para realizar a inscrição e ter acesso ao curso;
Para criar sua conta, acesse: https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=pt-BR
● Celular ou computador com acesso à internet para que possa acessar os conteúdos.

PAPIETAGEM E PAPEL MACHÊ

Instrutor: Maria Helena
Objetivo do Curso: O curso tem como objetivo dar noções básicas sobre a técnica do papel machê, nas
suas duas modalidades: a papietagem e a massa de papel machê.
Carga horária: 30 horas
25 vagas
Início previsto: 23 fevereiro de 2020
Cronograma de Aulas Online – (live)

Conteúdo:
•
•

Técnicas de papietagem
Técnicas de papel machê

REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO:
• Ensino médio cursando ou completo;
• Possuir um e-mail com o provedor GMAIL para realizar a inscrição e ter acesso ao curso;
Para criar sua conta, acesse: https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=pt-BR
• Celular ou computador com acesso à internet para que possa acessar os conteúdos.

REFORMA DE MÓVEIS

Instrutor: Renato Santiago
Objetivo do Curso: Ofertar aos participantes capacitação em técnicas de recuperação de móveis e
utensílios decorativos a partir da reciclagem de materiais descartados.
Carga horária: 24 horas
25 vagas
Início previsto: 23 de fevereiro de 2021
Cronograma de Aulas Online – (live)
23/02/2021 Terça-Feira

18h

09/03/2021 Terça-Feira

18h

Conteúdo:
•
•

•

Análise de matéria prima e planejamento de trabalho;
Noções básicas de restauração de móveis

REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO:
• Ensino médio cursando ou completo;
• Possuir um e-mail com o provedor GMAIL para realizar a inscrição e ter acesso ao curso;
Para criar sua conta, acesse: https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=pt-BR
• Celular ou computador com acesso à internet para que possa acessar os conteúdos.

MONTAGEM E OPERAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS
Instrutor: Jonathas Queiroz
Objetivo do Curso: Habilitar profissionais da área da música a entender as funções de seus equipamentos
(tanto de sonorização como instrumentos), sua montagem, como tirar um melhor resultado desses
equipamentos e como melhorar sua execução. Orientar para quais áreas de atuação possíveis e as alternativas
para ingressar nessas áreas.
Carga horária: 40 horas
25 vagas
Início previsto: 23 de fevereiro de 2021
Cronograma de Aulas Online – (live)
00/02

-Feira

00h

00/02/2021 -Feira

00h

Conteúdo:
•
•
•
•

Microfones e cabos (funções, diferença de modelos, como manusear, como acondicionar);
Mesa de som;
Caixas ativas e passivas;
Funções e diferenças de P.A. e monitoramento.

REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO:
• Ensino médio cursando ou completo;
• Possuir um e-mail com o provedor GMAIL para realizar a inscrição e ter acesso ao curso;
Para criar sua conta, acesse: https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=pt-BR
• Celular ou computador com acesso à internet para que possa acessar os conteúdos.

HORTA EM CASA
Instrutor: Soraya Voigtel
Objetivo do Curso: Oportunizar às pessoas que têm interesse em cultivar uma horta no ambiente doméstico
acesso às informações sobre o aproveitamento de espaços como varandas, sacadas, quintais para produzir
alimentos saudáveis, livres de agrotóxicos.
Carga horária: 40 horas
25 vagas
Início previsto: 23 de fevereiro de 2021
Cronograma de Aulas Online – (live)
24/02/2021 Quarta-Feira

19h

Conteúdo:
• Cultivo convencional, orgânico e agroecológico;
• Tipos de horta (direto na terra, em vasos, em embalagens, garrafas pet, caixotes; floreiras; caixas de
madeira e horta verticais;
• Compostagem.

REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO:
• Ensino médio cursando ou completo;
• Possuir um e-mail com o provedor GMAIL para realizar a inscrição e ter acesso ao curso;
Para criar sua conta, acesse: https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=pt-BR
• Celular ou computador com acesso à internet para que possa acessar os conteúdos.

CULTIVO DE MINI VEGETAIS
Instrutor: Soraya Voigtel
Objetivo do Curso: Introduzir o tema – minivegetais (microverdes), pouco conhecido no país, e replicar a
sua técnica de cultivo, uma técnica que permite cultivar pequenas versões de plantas comestíveis, como
vegetais, legumes, leguminosas e ervas, colhidas entre a primeira e a segunda semanas de germinação. O
processo é feito, com sementes orgânicas certificadas, que são cultivadas em bandejas especiais, com uso
um substrato de germinação orgânica e água para seu crescimento, sem o uso fertilizantes, agrotóxicos,
pesticidas ou inseticidas de qualquer tipo.
Carga horária: 24 horas
25 vagas
Início previsto: 23 de fevereiro de 2021
Cronograma de Aulas Online – (live)
23/02/2021 Terça-Feira

19h

Conteúdo:
•
•
•
•
•

O que são microverdes?
Porque inserir na dieta?
Características
Como cultivar? Local, formas de cultivo e cuidado
Receitas

REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO:
• Ensino médio cursando ou completo;
• Possuir um e-mail com o provedor GMAIL para realizar a inscrição e ter acesso ao curso;
Para criar sua conta, acesse: https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=pt-BR
• Celular ou computador com acesso à internet para que possa acessar os conteúdos.

RECEPCIONISTA PARA ÁREA DA SAÚDE
Instrutor: Fernanda Viveiros
Objetivo do Curso: O curso de recepção para área de saúde tem a função de capacitar pessoas para trabalhar
na recepção de serviços de saúde como hospitais, clínicas, consultórios médicos, laboratórios, etc.
Carga horária: 40 horas
25 vagas
Início previsto: 19 de janeiro de 2020
Cronograma de Aulas Online – (live)
24/02/2021 Quarta-Feira

19h

10/03/2021 Quarta-Feira

19h

17/03/2021 Quarta-Feira

19h

24/03/2021 Quarta-Feira

19h

Conteúdo:
•
•
•
•
•
•

Apresentação pessoal: cuidados com a imagem, roupas, tom de voz;
Preparação para o trabalho: conhecimento do produto/serviço oferecido, público específico,
posicionamento da empresa
Diferença entre: recepcionista e secretária. Onde você se encaixa?
Saber ouvir: antes de atender precisamos ouvir, entender e depois indicar
Súplicas do cliente: tudo aquilo que o cliente espera. Só teremos um diferencial se entregarmos além
disso
Diferenciar quando a pessoa envolvida é seu cliente ou seu chefe (agendas, encaixes, necessidades
especiais, agrados)

REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO:
• Ensino médio cursando ou completo;
• Possuir um e-mail com o provedor GMAIL para realizar a inscrição e ter acesso ao curso;
Para criar sua conta, acesse: https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=pt-BR
• Celular ou computador com acesso à internet para que possa acessar os conteúdos.

INGLÊS BÁSICO

Instrutor: Filipe Rocha
Objetivo do curso: Capacitar pessoas, a fim de formar profissionais capazes de se comunicar em inglês de
forma básica e objetiva, através de interações comunicativas, no âmbito oral e escrito; comparar e contrastar
as culturas de língua inglesa com as brasileiras e entender o papel de uma segunda língua em território de
língua portuguesa.
Carga horária: 40 horas
25 vagas
Início previsto: 23 de fevereiro de 2021
Cronograma de Aulas Online – (live) e Liberação de Conteúdo na Plataforma
23/02/2021

Aula Inaugural – Live – Aula 1 e 2 Liberação Na Plataforma

19h

02/03/2021

Aula 3 e 4 - Liberação na Plataforma

19h

09/03/2021

Aula 5 e 6 - Liberação na Plataforma

19h

16/03/2021

Aula 7 e 8 - Liberação na Plataforma

19h

23/03/2021

Aula 9 e 10 - Liberação na Plataforma

19h

23/03/2021

Live de Encerramento

19h

Conteúdo:
•
•
•
•
•

Greetings (Cumprimentos): Cumprimentos formais e informais e contextos sociais; apresentação
pessoal.
Personal Information (informações Pessoais): fornecer e pedir informações pessoais; Apresentação
formal;
Professions (Profissões): Profissões (vocabulário); identificar utilizando o verbo to be
Actions in Progress (Ações em progressso): Conhecer verbos de ação; descrever ações que estão em
progresso.
Daily Routine (Rotinas Diárias). 5.1 Descrever ações que acontecem diariamente e seus horários;
perguntar sobre os horários em que essas atividades ocorrem.

REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO:
• Ensino fundamental II completo;
• Possuir um e-mail com o provedor GMAIL para realizar a inscrição e ter acesso ao curso;
Para criar sua conta, acesse: https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=pt-BR
• Celular ou computador com acesso à internet para que possa acessar os conteúdos.

INGLÊS INTERMEDIÁRIO

Instrutor: Filipe Rocha
Objetivo do curso: Capacitar pessoas, a fim de formar profissionais capazes de se comunicar em inglês de
forma intermediária e objetiva, através de interações comunicativas, no âmbito oral e escrito. Comparar e
contrastar as culturas de língua inglesa com as brasileiras e entender o papel de uma segunda língua em
território de língua portuguesa.
Carga horária: 40 horas
25 vagas
Início previsto: 23 de fevereiro de 2021
Cronograma de Aulas Online – (live) e Liberação de Conteúdo na Plataforma
25/02/2021

Aula Inaugural – Live – Aula 1 E 2 Liberação Na Plataforma

19h

04/03/2021

Aula 3 e 4 - Liberação na Plataforma

19h

11/03/2021

Aula 5 e 6 - Liberação na Plataforma

19h

18/03/2021

Aula 7 e 8 - Liberação na Plataforma

19h

25/03/2021

Aula 9 e 10- Liberação na Plataforma

19h

25/03/2021

Live de Encerramento

19h

Conteúdo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aula 1 - Revisao Curso Basico
Aula 2 - Talking About The Future (Will/Going To)
Aula 3 - Talking About The Past I (Was/Were)
Aula 4 - Talking About The Past I (Negative / Interrogative)
Aula 5 - Past Simple I - Regular Verbs
Aula 6 - Past Simple I - Regular Verbs (Negative / Interrogative)
Aula 7 - Past Simple Ii - Irregular Verbs
Aula 8 - Past Simple Ii - Irregular Verbs (Negative / Interrogative)
Aula 9 - Describing People (Adjectives)
Aula 10 - Wrapping Up (Review)

REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO:
•

O candidato deverá ter concluído curso anterior de Inglês Básico ou similares. Aos inscritos
que forem chamados, será aplicada uma avaliação diagnóstica para testar os conhecimentos
dos alunos. Caso o aluno não apresente os pré requisitos básicos, não poderá frequentar o curso.
• Ensino médio cursando ou completo;
• Possuir um e-mail com o provedor GMAIL para realizar a inscrição e ter acesso ao curso;
Para criar sua conta, acesse: https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=pt-BR
• Celular ou computador com acesso à internet para que possa acessar os conteúdos.

ESPANHOL BÁSICO
Instrutor: Carol Velazco
Objetivo do curso: Capacitar e preparar pessoas, a fim de formar profissionais capazes de se comunicar em
espanhol de forma básica, utilizando métodos fáceis de compreensão, tanto na forma oral como escrita.
Entender a importância de ter uma segunda língua para um crescimento pessoal e laboral.
Carga horária: 40 horas
25 vagas
Início previsto: 23 de fevereiro de 2021
Cronograma de Aulas Online – (live) e Liberação de Conteúdo na Plataforma
23/02/2021

Aula Inaugural – Vídeo – Aula 1 e 2 Liberação na Plataforma

19h00

25/02/2021

Live

19h00

02/03/2021

Aula 3 e 4 - Liberação na Plataforma

19h00

09/03/2021

Aula 5 e 6 - Liberação na Plataforma

19h00

16/03/2021

Aula 7 e 8 -Liberação na Plataforma

19h00

18/03/2021

Live

19h00

23/03/2021

Aula 9 e 10 -Liberação na Plataforma

19h00

25/03/2021

Live de encerramento

19h00

Conteúdo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La importância de conoce el idioma español. Los diferentes acentos y diferencias de acuerdo a los
países que la hablan.
El alfabeto
Los saludos (informal y formal) uso correcto del Tú y Usted)
Los pronombres personales.
Presentación personal
Las profesiones
Verbos ser y tener
Pedir informacion
Establecimentos comerciales.
Verbos de acción. Tiempo presente
Descripción de las acciones que realizamos diariamente y sus horários.

REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO:
• Ensino fundamental II completo;
• Possuir um e-mail com o provedor GMAIL para realizar a inscrição e ter acesso ao curso;
Para criar sua conta, acesse: https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=pt-BR
• Celular ou computador com acesso à internet para que possa acessar os conteúdos.

MANUTENÇÃO BÁSICA DE COMPUTADOR
Instrutor: André Canhaço
Objetivo do curso: Este curso tem como objetivo habilitar pequenos empresários e comerciantes, bem
como trabalhadores domésticos ou em home office que não tem acesso a um profissional de informática a
identificar e realizar pequenos reparos em computadores, periféricos e sistemas, capacitando-os no
reconhecimento de problemas e a utilização de ferramentas para solucioná-los.
Carga horária: 40 horas
25 vagas
Início previsto: 19 de janeiro de 2020
Cronograma de Aulas Online – (live)
26/02/2021
05/03/2021
12/03/2021
19/03/2021
26/03/2021

Sexta-Feira
Sexta-Feira
Sexta-Feira
Sexta-Feira
Sexta-Feira

20hs
20hs
20hs
20hs
20hs

Conteúdo:
•
•
•
•
•

Hardware;
Windows e configurações;
Emails, sites, vírus e roubo de informações;
Redes e conexão com internet;
Redes Sociais.

REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO:
• Ensino médio cursando ou completo;
• Possuir um e-mail com o provedor GMAIL para realizar a inscrição e ter acesso ao curso;
Para criar sua conta, acesse: https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=pt-BR
• Celular ou computador com acesso à internet para que possa acessar os conteúdos.

WORD BÁSICO

Instrutor: André Canhaço
Objetivo do curso: Apresentar as ferramentas Microsoft Word, suas funções básicas e uso cotidiano,
ampliando os conhecimentos acerca dessas ferramentas digitais essenciais no âmbito profissional
corporativo.
Carga horária: 15 horas
25 vagas
Início previsto: 19 de janeiro de 2020
Cronograma de Aulas Online (live)
02/03/2021 Terça-Feira
09/03/2021 Terça-Feira

20hs
20hs

Conteúdo:
•
•
•
•
•

Word: Introduçao – Conhecendo a Ferramenta;
Formatação básica de texto;
Tabelas e inserir figuras;
Quebra de página;
Montando sumário.

REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO:
• Ensino médio cursando ou completo;
• Possuir um e-mail com o provedor GMAIL para realizar a inscrição e ter acesso ao curso;
Para criar sua conta, acesse: https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=pt-BR
• Celular ou computador com acesso à internet para que possa acessar os conteúdos.

EXCEL BÁSICO

Instrutor: André Canhaço
Objetivo do curso: Apresentar as ferramentas Excel Básico, suas funções básicas e uso cotidiano,
ampliando os conhecimentos acerca dessas ferramentas digitais essenciais no âmbito profissional
corporativo.
Carga horária: 24 horas
25 vagas
Início previsto: 23 de fevereiro de 2021
Cronograma de Aulas Online (live)
25/02/2021 Quinta-Feira
04/03/2021 Quinta-Feira
11/03/2021 Quinta-Feira

20hs
20hs
20hs

Conteúdo:
•
•
•
•
•

Excel: Introduçao – Conhecendo a Ferramenta;
Aprendendo a trabalhar com células;
Introdução a fórmulas no excel;
Função: SOMA. SOMASE, MÉDIA
Função: PROCV

REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO:
• Ensino médio cursando ou completo;
• Possuir um e-mail com o provedor GMAIL para realizar a inscrição e ter acesso ao curso;
Para criar sua conta, acesse: https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=pt-BR
• Celular ou computador com acesso à internet para que possa acessar os conteúdos.

EXCEL INTERMEDIÁRIO

Instrutor: André Canhaço
Objetivo do curso: Apresentar as ferramentas Excel Intermediário, suas funções e uso cotidiano, ampliando
os conhecimentos acerca dessas ferramentas digitais essenciais no âmbito profissional corporativo.
Carga horária: 24 horas
25 vagas
Início previsto: 23 de fevereiro de 2021
Cronograma de Aulas Online (live)
01/03/2021 Segunda-Feira
08/03/2021 Segunda-Feira
15/03/2021 Segunda-Feira

20hs
20hs
20hs

Conteúdo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tabela Dinâmica - Criar Ranking
Gráficos - Como Inserir Rótulos de Dados no Excel; Gráfico comparativo; Combinando 2 gráficos
Agrupar dados; Removendo virgulas no Excel; Criando menu de navegação
Barra de dados Formatação Condicional
Formula DESLOC
Formulas LOCALIZAR; PROCURAR; SUBSTITUIR
Formulas CONT.SE e CONT.SES
Formula ARRED

REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO:
• Ensino médio cursando ou completo;
• Noções básicas de Excel ou ter realizado o curso de Excel Básico.
• Possuir um e-mail com o provedor GMAIL para realizar a inscrição e ter acesso ao curso;
Para criar sua conta, acesse: https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=pt-BR
• Celular ou computador com acesso à internet para que possa acessar os conteúdos.

OFICINA DE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL E GESTÃO DE CONFLITOS

Instrutor: Gianmarco Bisaglia
Objetivo do curso: A falta de conhecimento e percepção do nosso universo relacional interfere em nossas
decisões e influência nossas atitudes e comportamentos. Este programa procura trabalhar crenças e mitos
em relação a nossa capacidade de realização, ensinando como gerenciar nosso comportamento interpessoal,
buscando equilíbrio e maturidade relacional.
Carga horária: 24 horas
20 vagas
Início previsto: 19 de janeiro de 2020
Cronograma de Aulas Online – (live)
24/02/2021 Quarta - Feira 19h
10/03/2021 Quarta - Feira 19hs
Conteúdo:
•
•
•
•

O eu e o outro – Competência essenciais de relacionamento interpessoal;
Comunicação interpessoal e sua correlação com aspectos de auto estima, auto confiança, auto
motivação e autonomia para agir face aos julgamentos externos;
Os “jogos” de poder nas relações pessoais e profissionais;
Como equilibrar relacionamentos de poder – processo de renegociação planejada como estratégia de
gestão de conflitos.

REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO:
• Ensino médio cursando ou completo;
• Possuir um e-mail com o provedor GMAIL para realizar a inscrição e ter acesso ao curso;
Para criar sua conta, acesse: https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=pt-BR
• Celular ou computador com acesso à internet para que possa acessar os conteúdos.

HOME OFFICE – O DESAFIO DE TRABALHAR EM CASA

Instrutor: Gianmarco Bisaglia
Objetivo do curso: Orientar empreendedores e trabalhadores na experiência do teletrabalho operado a
partir da residência; trazer conhecimentos e habilidades para implantação de sua estação de trabalho, bem
como roteiro de planejamento organização de como operar e se comportar para ganho de produtividade e
qualidade de vida.
Carga horária: 24 horas
20 vagas
Início previsto: 23 de fevereiro de 2021
Cronograma de Aulas Online – (live)
25/02/2021 Quinta - Feira 19hs
11/03/2021 Quinta - Feira 19hs

Conteúdo:
•
•
•
•
•

O trabalho e a nossa qualidade de vida;
Temos perfil para a auto-gestão? Habilidades e atitudes no home office
Organizando a área de trabalho;
Relação com seu cliente ou empregador – aspectos legais do teletrabalho;
Como lidar com os riscos do isolamento

Público: ambos os sexos, acima de 18 anos;
REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO:
• Ensino médio cursando ou completo;
• Possuir um e-mail com o provedor GMAIL para realizar a inscrição e ter acesso ao curso;
Para criar sua conta, acesse: https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=pt-BR
• Celular ou computador com acesso à internet para que possa acessar os conteúdos.

