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03/11/2020 Vivenciando o mundo acadêmico - Com as atividades de extensão que serão oportunizadas por meio do projeto “Vivenciando o mundo acadêmico”, espera-se que os participantes, por meio da vivência de novas experiências interdisciplinares, as quais serão proporcionadas, sejam estimulados em relação a novas expectativas profissionais, promovendo o interesse pelo ensino superior, além de perceberem a importância de uma formação qualificada para melhor ocupação do mercado de trabalho.
Noturno Região do sul do Estado 

E.S
Escolas de Educação 
Básica- Ensino Médio. 

(28) 99967-0437 cintiateixeira@saocamilo -es.br

11/11/2020 Vivenciando o mundo acadêmico - Com as atividades de extensão que serão oportunizadas por meio do projeto “Vivenciando o mundo acadêmico”, espera-se que os participantes, por meio da vivência de novas experiências interdisciplinares, as quais serão proporcionadas, sejam estimulados em relação a novas expectativas profissionais, promovendo o interesse pelo ensino superior, além de perceberem a importância de uma formação qualificada para melhor ocupação do mercado de trabalho.
Noturno Região do sul do Estado 

E.S

Escolas de Educação 
Básica- Ensino Médio. 
Rede pública e privada 

(28) 99967-0437 cintiateixeira@saocamilo -es.br

19/11/2020 Vivenciando o mundo acadêmico - Com as atividades de extensão que serão oportunizadas por meio do projeto “Vivenciando o mundo acadêmico”, espera-se que os participantes, por meio da vivência de novas experiências interdisciplinares, as quais serão proporcionadas, sejam estimulados em relação a novas expectativas profissionais, promovendo o interesse pelo ensino superior, além de perceberem a importância de uma formação qualificada para melhor ocupação do mercado de trabalho.
Noturno Região do sul do Estado 

E.S

Escolas de Educação 
Básica- Ensino Médio. 
Rede pública e privada 

(28) 99967-0437 cintiateixeira@saocamilo -es.br

25/11/2020 Vivenciando o mundo acadêmico - Com as atividades de extensão que serão oportunizadas por meio do projeto “Vivenciando o mundo acadêmico”, espera-se que os participantes, por meio da vivência de novas experiências interdisciplinares, as quais serão proporcionadas, sejam estimulados em relação a novas expectativas profissionais, promovendo o interesse pelo ensino superior, além de perceberem a importância de uma formação qualificada para melhor ocupação do mercado de trabalho.
Noturno Região do sul do Estado 

E.S

Escolas de Educação 
Básica- Ensino Médio. 
Rede pública e privada 

(28) 99967-0437 cintiateixeira@saocamilo -es.br

02/12/2020 III Maratona Ciências Humanas São Camilo/ENEM
Noturno

Cachoeiro de Itapemirim e 
outros Municípios

Virtual - Teams - Gestores 
das escolas municipais de 
Cachoeiro de Itaémirim

(28) 99967-0437 cintiateixeira@saocamilo-es.br

03/12/2020 III Maratona Ciências Humanas São Camilo/ENEM Noturno
Cachoeiro de Itapemirim e 
outros Municípios

Virtual - Teams - Gestores 
das escolas municipais de 

(28) 99967-0437 cintiateixeira@saocamilo-es.br

01 - 30/09/2020 Projeto de Intervenção Pedagógica - Tecnologia 
Aplicada a Educação

Noturno
Cachoeiro de Itapemirim e 
outros Municípios

INSTAGRAM e outras 
formas de rede social

(28) 99967-0437 lucieneviana@saocamilo-es.br

01 - 30/10/2020 Projeto de Intervenção Pedagógica - Tecnologia 
Aplicada a Educação

Noturno
Cachoeiro de Itapemirim e 
outros Municípios

INSTAGRAM e outras 
formas de rede social

(28) 99967-0437 lucieneviana@saocamilo-es.br

01 - 30/11/2020
Projeto de Intervenção Pedagógica - Tecnologia 
Aplicada a Educação

Noturno
Cachoeiro de Itapemirim e 
outros Municípios

INSTAGRAM e outras 
formas de rede social

(28) 99967-0437 lucieneviana@saocamilo-es.br

26/10/2020

I Ciclo de relatos: “O conhecimento e a vivência da 
experiência no trabalho do gestor escolar da educação 
básica” – A gestão da escola de educação infantil

Noturno
Gestores de Escolas 
Municipais

Virtual - Teams - Gestores 
das escolas municipais de 
Cachoeiro de Itaémirim

(28) 99967-0437 diegoportinho@saocamilo-es.br

27/10/2020

I Ciclo de relatos: “O conhecimento e a vivência da 
experiência no trabalho do gestor escolar da educação 
básica” – A gestão da escola de educação infantil

Noturno
Gestores de Escolas 
Municipais

Virtual - Teams - Gestores 
das escolas municipais de 
Cachoeiro de Itaémirim

(28) 99967-0437 diegoportinho@saocamilo-es.br

03/11/2020

I Ciclo de relatos: “O conhecimento e a vivência da 
experiência no trabalho do gestor escolar da educação 
básica” – A gestão da escola de educação infantil

Noturno
Gestores de Escolas 
Municipais

Virtual - Teams - Gestores 
das escolas municipais de 
Cachoeiro de Itaémirim

(28) 99967-0437 diegoportinho@saocamilo-es.br

17/11/2020

I Ciclo de relatos: “O conhecimento e a vivência da 
experiência no trabalho do gestor escolar da educação 
básica” – A gestão da escola de educação infantil

Noturno
Gestores de Escolas 
Municipais

Virtual - Teams - Gestores 
das escolas municipais de 
Cachoeiro de Itaémirim

(28) 99967-0437 diegoportinho@saocamilo-es.br

P
e

rí
od

o

P
E

D
A

G
O

G
IA

AÇÃODATA
DISCENTES

LOCALMUNICÍPIOTURNO

CADASTRO DE AÇÕES ACADÊMICO-SOCIAIS
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