
                     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS E JOVENS 

APRENDIZES. 

No dia 12 de novembro de 2021, concluiu-se a Oficina Pedagógica que 

teve como público alvo os/as estagiários/as da Prefeitura Municipal de 

Clevelândia. A oficinas foram desenvolvidas pelas docentes do Curso de 

Pedagogia da Faculdade de Educação e Meio Ambiente-FAMA, Fabiane 

Carbonari Menegussi e Francieli Fabris. 

As atividades estavam vinculadas à Coordenação de Ensino, Pesquisa, 

Extensão e Relações com a Comunidade, que inicialmente tinha como 

coordenadora a professora Drª. Edilaine Aparecida Vieira e atualmente é 

coordenado pela professora Drª. Thais de Jesus Ferreira.  

Os objetivos das oficinas eram apresentar atividades e construir 

materiais didáticos, de forma lúdica, direcionadas ao trabalho com conteúdos 

de língua portuguesa e matemática que permitam ao professor (estagiário) 

possibilidades de trabalhar em diferentes anos do Ensino Fundamental anos 

iniciais (1° ao 5° ano), em sala de aula ou com atividades de reforço. 

As oficinas foram desenvolvidas em 4 etapas, com encontros mensais, 

realizados nos meses de agosto a novembro de 2021. No decorrer dos 

encontros os participantes relataram que já estavam utilizando os materiais nas 

escolas, com os alunos. 

Os participantes receberão certificação ao concluir as oficinas. 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

No dia 10 de novembro de 2021, concluiu-se o curso de formação com 

Jovens Aprendizes da Prefeitura Municipal de Clevelândia. O curso foi 

ministrado pelas docentes do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação 

e Meio Ambiente-FAMA, Fabiane Carbonari Menegussi e Francieli Fabris. 

A atividade estava vinculada à Coordenação de Ensino, Pesquisa, 

Extensão e Relações com a Comunidade, que inicialmente tinha como 

coordenadora a professora Drª. Edilaine Aparecida Vieira e atualmente é 

coordenado pela professora Drª. Thais de Jesus Ferreira.  

Teve como objetivo, contribuir para formação dos jovens aprendizes, 

desenvolvendo técnicas de atendimento ao público, enfatizando postura, tipos 

de comunicação, tipo de públicos, recepção, atendimento presencial e 

telefônico, redação oficial, ética e valores no serviço público.  

O curso foi desenvolvido em 4 módulos, com encontros mensais, 

realizados nos meses de agosto a novembro de 2021. Com certificação ao 

final. 



 

 

 

 



 

 


