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INFORMATIVO DE CURSO  

 
 

NOME DO CURSO: Curso de Formação de Professores(as) do 4º ano do Ensino Fundamental e professores(as) do 1º segmento da Educação de 

Jovens e Adultos na temática “Mobilidade e Trânsito” 

 

Modalidade:                      (X) Híbrido                                                                                               (  ) Presencial 

Gerência: Diretoria de Educação de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DIREDUC/DETRAN – DF 

Objetivo geral: 

Promover a formação continuada em serviço dos professores(as) do Ensino Fundamental, do 4º ano, e professores(as) do 1º 

segmento da Educação de Jovens e adultos, na temática mobilidade e trânsito; proporcionando conhecimentos teóricos e práticos 

que possibilitem a reflexão crítica. 

Carga horária: Total: 120 horas Horas diretas: 16 horas Horas indiretas: 29 horas AVA: 75 horas 

Público-alvo: 

Professores(as) do 4º Ano do Ensino Fundamental e professores(as) do 1º segmento da Educação de Jovens Adultos. 

Professores(as) pedagogos(a) em exercício nas coordenações centrais, intermediárias e locais, gerências e diretorias de ensino, 

gestão escolar e supervisão pedagógica. 

Pré-requisito: 

Ser servidor(a) efetivo(a) da SEDF da carreira Magistério Público ou contrato temporário que cumpra os seguintes requisitos: 

 Ser professor(a) do 4º ano do Ensino Fundamental ou do 1º segmento da Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública 

de Ensino do Distrito Federal. 

 Ser professor(a) pedagogo(a) em exercício em exercício nas coordenações centrais, intermediárias e locais, gerências e 

diretorias de ensino, gestão escolar e supervisão pedagógica. (desde que cumpram as atividades previstas em regência 

de classe) 

Critérios de seleção: 

A inscrição é aberta a todos(as) que atendem os requisitos anteriores, contudo as vagas ofertadas neste curso 

deverão ser disponibilizadas prioritariamente para os(as) professores(as) das Regionais de Ceilândia, Plano 

Piloto/Cruzeiro e Taguatinga, áreas que concentram os maiores índices de acidentalidade do Distrito Federal. 

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição (ordem de chegada) . 
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Nº de Vagas: 
550 (quinhentas e cinquenta) vagas, sendo 500  vagas para professores em regência de classe e 50 vagas distribuídas para 

professores em exercício na Coordenação Central, Coordenação Regional de Ensino ou Coordenação Local (escola). 

 

Apresentação do curso: 

O curso Mobilidade e Trânsito é uma das ações do Programa Detran nas Escolas que surge como resultado da cooperação entre 

o Detran/DF e a SEDF e que tem por finalidade subsidiar o professor(a) no desenvolvimento da Educação para o Trânsito. 

O Curso, na modalidade semipresencial, será desenvolvido dentro do Ambiente Virtual de Aprendizagem(AVA), à distância, pela 

plataforma Moodle e terá quatro encontros presenciais. A participação efetiva nas atividades propostas conferirá ao(a) cursista o 

certificado de 120(cento e vinte) horas. O curso é gratuito e introduzirá os participantes em uma temática atual a qual estabelece a 

dinâmica da nossa cidade. A certificação conferida na conclusão do curso poderá ser usada para progressão funcional de 

carreira, na escolha de turma e no processo seletivo de contratação temporária de professores. 

Conteúdos: 

Cotidiano das Cidades, Tecnologias a serviço da vida, Cotidiano das Cidades e as Tecnologias a serviço da Vida, O Projeto 

Político Pedagógico da Escola, Planejamento e Elaboração da Atividade relacionadas à temática, Cidadania (Princípio da 

Igualdade), Os meios de transportes como facilitador da mobilidade urbana, 0 Ser Geográfico, A cidade e um pequeno relatório da 

cartografia da cidade. o trânsito. 

Turma Local e endereço 

Período do curso Dia 

da 

sema

na 

Turno Horário de aula Formador(es) 

Início Término  
Início Término 

 

Várias EAPE 21/09/2017 15/12/2017 quinta

-feira 

EAD   Indicados pela Escola de Trânsito do 

Detran. 

Obs: O Primeiro encontro Presencial será no Auditório da EAPE: dia 21/09/2017 Matutino: 09:00 às 12:00 ou Vespertino: 14:00 às 
17:00 . 
 

Gerência 

___/___/_____ 

Diretoria 

___/___/______ 

Chefia 

___/___/_____ 

 

 

  

  


