CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL

NOME DO CURSO
Infrequência Escolar e o Programa APOIA do MPSC
LOCAL DE REALIZAÇÃO
CEAF Virtual
MODALIDADE
A DISTÂNCIA
METODOLOGIA
E-learning, autoinstrucional.
PÚBLICO ALVO
- Servidores e membros do MPSC das Promotorias da Infância e Juventude;
- Conselheiros tutelares;
- Profissionais da área da Educação.
NÚMERO PREVISTO DE PARTICIPANTES
Não há limite de vagas: participação é livre
CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
O usuário deverá fazer seu cadastro no CEAF Virtual, caso ainda não tenha, e efetivar sua
inscrição conforme orientações disponibilizadas no site.
CARGA HORÁRIA ESTIMADA
34 horas-aula
FORMA DE INSCRIÇÃO
Autoinscrição pelo CEAF Virtual
OBJETIVO GERAL
Disseminar conhecimento sobre infrequência escolar e apresentar o Programa APOIA, instruindo
o usuário na operação do sistema.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Conhecer o conceito, as razões e consequências da infrequência escolar;
- Conhecer o Programa APOIA;
- Reconhecer a importância do Programa APOIA como instrumento de combate à infrequência
escolar;
- Compreender o fluxo operacional do APOIA;
- Ser capaz de operar o sistema APOIA Online em sua esfera de atuação;
- Esclarecer dúvidas frequentes relacionadas ao tema do curso.
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CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO
O aluno será avaliado quanto a:
a) Frequência: deverá ter visualizado 100% dos conteúdos marcados como obrigatórios na
Sala de Aula Virtual;
b) Nota: deverá obter, no mínimo, 70% de aproveitamento na média das atividades
avaliativas, quando houverem.
Preenchidos os requisitos, o aluno terá direito ao Certificado de Conclusão de Curso, podendo
emiti-lo automaticamente no CEAF Virtual.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo I
 Introdução à infrequência Escolar
- Esclarecimentos sobre a questão da infrequência escolar, demonstrando a sua relação
como Programa APOIA
- Exercícios de fixação sobre o tema
 Evasão Escolar x Infrequência Escolar
- Esclarecimentos sobre as diferenças entre os dois conceitos, porquanto ele é objeto de
diversas dúvidas por aqueles que trabalham com o Programa
- Exercícios de fixação sobre o tema infrequência escolar x evasão escolar
- Esclarecimentos sobre a gestão das vagas nas unidades escolares em casos de
infrequência escolar
- Exercícios de fixação sobre o tema infrequência escolar x evasão escolar
 Análise dos dados estatísticos sobre a infrequência escolar
- Além da análise de dados sobre a evasão e a infrequência escolar, realiza-se uma
reflexão sobre os maiores índices de infrequência no Ensino Médio
 Legislação sobre infrequência escolar
- Constituição Federal
- Estatuto da Criança e do Adolescente
- Estatuto da Deficiência
 Estudo dos Motivos da infrequência escolar
- Estudo do assunto demonstrando as normas que se relacionam ao assunto, bem como
trazendo materiais de apoio que versam sobre o tema

CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL

- Exercícios de fixação sobre o assunto
Módulo II
O Programa APOIA
 Informações Gerais sobre o Programa APOIA (público-alvo, objetivos, fluxo do
Programa, etc)
 Exercícios de fixação sobre o tema
 Legislação sobre o assunto (fundamentação legal do Programa)
 Exercícios de fixação
 Explanações gerais sobre o Programa NISA – Núcleo Intersetorial de Suporte ao
APOIA
Módulo III
Utilização do Sistema APOIA Online
 Esclarecimentos gerais sobre a informatização do Programa (motivos, portal de
acesso, etc)
 Navegação no Sistema a partir do perfil escolhido pelo cursista (professor,
Conselho Tutelar, etc).
 Exercícios de fixação
Perguntas frequentes

