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VOLTAMOS DEPOIS DE UM PERÍODO DE RECESSO
A Newsletter EDUCADORPONTOCOM não foi publicada durante o final do ano de 2018 até o final do 
período de recesso e férias, em virtude de atividades com as quais estivemos envolvidos e devido à 
reorganização de algumas atividades. Passado este período, voltamos normalmente a ativa, com a 
edição mensal desta newsletter.

Durante este período, estivemos planejando diversas propostas que deverão ser levadas à 
concretização, a partir deste ano de 2019.

Estamos com novo curso lançado nesta semana, o curso Trajetória da LDB e Suas Alterações e a 
BNCC. O curso é voltado para professores de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, 
alunos de Pedagogia, Coordenadores Pedagógicos, Gestores Escolares e demais pessoas 
interessadas. 

Estamos também finalizando a organização de um workshop  A Mediação de Conflitos na Escola. É 
um workshop que abordará, em um primeiro momento, os aspectos legais, administrativos e 
pedagógicos da mediação de conflitos na escola, em dois ou três módulos e, em seguida, terá um 
espaço para Estudos de Caso, onde os participantes poderão trazer casos, de forma impessoal, para 
discussão, avaliação e proposição de soluções e encaminhamentos.

Além destes dois projetos, o primeiro já em andamento e o segundo em fase de conclusão, estão 
propostos outros projetos:
1) Curso Preparatório Para o ENEM, em módulos que agrangem a Língua Portuguesa e Redação, 
Matemática, Ciências do Ser Humano, Ciências da Natureza e Orientação e Preparação Emocional e 
Psicológica para o candidato;
2) Assessoria na Análise de Ambientes, Cenários e Clima Organizacional, voltado para escolas que se 
encontram em dificuldades e que necessitam uma avaliação externa dos cenários, ambientes e 
perfil dos colaboradores;
3) Curso A Criança e a Alfabetização;
4) Curso Aprendizagem Matemática;
5) Curso Metodologias Ativas;
6) Curso Avaliação e Mediação da Aprendizagem;
7) Workshop Professor - Inquietações e Paixões;
8) Palestras Bullying Virtual e o Uso Responsável da Internet, Família e Escola - Resgate dos 
Valores, Disciplina e Limites na Família e Escola.

Há outros três projetos em fase de análise e avaliação, que deverão ter uma abrangência regional e 
que serão divulgados em momento oportuno.

Os projetos estão sendo desenvolvidos em conjunto com as colaboradoras parceiras Profª Maristela 
Schultz Strauss e a Psicóloga Charline Lovison.

Aos nossos seguidores, amigos e parceiros, desejamos uma boa leitura.
Acompanhem também nosso site www.educadorpontocom.com.br. 

EDUCADORPONTOCOM Capacitação e Desenvolvimento - MEI



A reestruturação das secretarias e diretorias do MEC foi publicada em Decreto no Diário Oficial da União, em 02 de 
Janeiro de 2019. Para implementar as mudanças nas escolas, o MEC vai precisar do apoio de Estados e Municípios, 
que possuem a maior parte das matrículas.
Segundo o Decreto, que detalha as atribuições do MEC, haverá uma subsecretaria para desenhar uma modelagem 
de gestão escolar, que cria o modelo dessas escolas e garante sua aplicação nos Estados e Municípios.
Os colégios militares têm alto desempenho em avaliações nacionais, como o ENEM - Exame Nacional do Ensino 
Médio e o IDEB - ÍNdice de Desenvolvimento da Educação Básica, o que faz com que o atual governo federal queira 
expandir o modelo.
De qualquer forma, a adoção do modelo de escola militar não é obrigatório. Os Estados e Municípios podem aderir 
voluntariamente, apesar do fato do Presidente Bolsonaro ter como meta instalar uma Escola Militar em cada capital, 
até 2020.
As duas novas secretarias (Secretaria de Alfabetização e Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação) 
foram criadas a partir da extinção da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, 
Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação e Secretaria de Alfabetização.
Na Secretaria de Alfabetização foi prevista uma Diretoria voltada apenas para pessoas surdas, além de uma estrutura 
para apoio a pessoas com deficiências.
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NOVA ESTRUTURA DO MEC TEM SECRETARIA 
PARA ALFABETIZAÇÃO E ESCOLAS MILITARES

A estrutura do  (Ministério da Educação) no governo de  passa a contar com a MEC Jair Bolsonaro

Secretaria de Alfabetização, a Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação, e uma 

Subsecretaria de Fomento às Escolas Cívico-Militares.

Elas são voltadas principalmente para a educação básica, que passa a ser prioridade no atual governo 

federal.

ATIVIDADES VOLUNTÁRIAS EM 2018

Durante o segundo semestre de 2018, realizamos um trabalho 

voluntário no Programa Contraturno do Município de Antônio 

Prado.

O Programa Contraturno é uma iniciativa da Secretaria de 

Educação e Cultura do Município de Antônio Prado, que visa 

integrar a comunidade escolar e a melhoria do processo de 

ensino-aprendizagem.

É um programa realizada no turno oposto ao turno regular dos 

alunos da rede municipal de ensino e tem como objetivo 

estimular os alunos a uma nova postura diante do contexto 

escolar.

O programa conta com educadores sociais e voluntários em 

diversas áreas. 

O trabalho da EDUCADORPONTOCOM Capacitação e 

Desenvolvimento se propôs a desenvolver um trabalho 

voluntário, educativo e sem fins lucrativos e remuneratórios, 

para agregar valores pedagógicos aos usuários do programa.

Realizamos uma Gincana Matemática e uma Oficina de Xadrez, 

que culminou no I Campeonato de Xadrez do Programa 

Contraturno.

Além das atividades desenvolvidas com os alunos, também 

criamos a logomarca do Programa Contraturno.

https://www.mec.gov.br/
https://www.poder360.com.br/tag/jair-bolsonaro/
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Você tem as necessidades,  

  Nós temos as ideias!
Os sites gratuitos e os sites prontos são 

limitados. Nós criamos seu site 
e gerenciamos ele para você.
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O plano BASIC inclui:
1) Hospedagem do site em provedor seguro
2) Registro ou transferência de domínio
3) Criação do site conforme as opções do pacote
4) Uma atualização semanal ou mensal, incluindo fotografias, 
textos, pop-ups, banners, etc.
5) Até três artes extras para redes sociais por mês (Facebook, 
Instagram, Whatsapp)
6) Configuração S.E.O. (Search Engine Optimization)
7) Relatórios periódicos
8) Largura de banda de 2 Gb
9) Armazenamento de 3 Gb

Plano BASIC

Hospedagem do Site (1 Ano)
Registro de Domínio (1 Ano)

Criação do Site
R$ 736,00 A Vista

Entrada R$ 400,00 + 2X R$ 241,60

Gerenciamento Semanal = R$ 294,40 mensal
Gerenciamento Mensal = 245,33 mensal

Atualização Extra = R$ 81,78

O plano FREELANCER inclui:
1) Hospedagem do site em provedor seguro
2) Registro ou transferência de domínio
3) Criação do site conforme as opções do pacote
4) Uma atualização semanal ou mensal, incluindo fotografias, textos, 
    pop-ups, banners, etc.
5) Até cinco artes extras para redes sociais por mês (Facebook, 
Instagram, Whatsapp)
6) Uma Newsletter mensal com até quatro páginas
7) Configuração S.E.O. (Search Engine Optimization)
8) Relatórios periódicos
9) Largura de banda Ilimitada
10) Armazenamento de 10 Gb

Plano FREELANCER

Hospedagem do Site (1 Ano)
Registro de Domínio (1 Ano)

Criação do Site
R$ 980,00 A Vista

Entrada R$ 550,00 + 2X R$ 313,00

Gerenciamento Semanal = R$ 392,00 mensal
Gerenciamento Mensal = 326,67 mensal

Atualização Extra = R$ 108,89

O plano BUSINESS inclui:
1) Hospedagem do site em provedor seguro
2) Registro ou transferência de domínio
3) Criação do site conforme as opções do pacote
4) Uma atualização semanal ou mensal, incluindo fotografias, 
textos, pop-ups, banners, etc.
5) Até oito artes extras para redes sociais por mês (Facebook, 
Instagram, Whatsapp)
6) Uma Newsletter mensal com até quatro páginas
7) Configuração S.E.O. (Search Engine Optimization)
8) Relatórios periódicos
9) Largura de banda Ilimitada
10) Armazenamento de 20 Gb

Plano BUSINESS

Hospedagem do Site (1 Ano)
Registro de Domínio (1 Ano)

Criação do Site
R$ 1.180,00 A Vista

Entrada R$ 650,00 + 2X R$ 383,00

Gerenciamento Semanal = R$ 472,00 mensal
Gerenciamento Mensal = 393,33 mensal

Atualização Extra = R$ 131,11

O plano VIP inclui:
1) Hospedagem do site em provedor seguro
2) Registro ou transferência de domínio
3) Criação do site conforme as opções do pacote
4) Uma atualização semanal ou mensal, incluindo fotografias, textos, 
pop-ups, banners, etc.
5) Até dez artes extras para redes sociais por mês (Facebook, Instagram, 
Whatsapp)
6) Uma Newsletter mensal com até quatro páginas + campanha e-mails
7) Configuração S.E.O. (Search Engine Optimization)
8) Relatórios periódicos
9) Largura de banda Ilimitada
10) Armazenamento de 20 Gb

Plano VIP

Hospedagem do Site (1 Ano)
Registro de Domínio (1 Ano)

Criação do Site
R$ 1.660,00 A Vista

Entrada R$ 1.000,00 + 2X R$ 496,00

Gerenciamento Semanal = R$ 664,00 mensal
Gerenciamento Mensal = 553,33 mensal

Atualização Extra = R$ 184,44
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: www.wsstudiodesign.com.br
+ contato@educadorpontocom.com.br
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