
 

ENCONTROS PRESENCIAIS CURSO DE METODOLOGIAS DO SPE 

 

Organização dos encontros presenciais dos cursos de Metodologias, a serem ministrados pelo 

Sistema Positivo de Ensino (SPE), com a temática: “COMO ENSINAR NA ERA DIGITAL?”, a 

saber: 

 

- CTPM Argentino Madeira: CTPM da RM/BH, CTPM Divinópolis, CTPM Itabira e CTPM Pouso 

Alegre. 

- CTPM Barbacena: CTPM Juiz De Fora, CTPM Lavras, CTPM Ubá e CTPM São João Del Rei. 

- CTPM Curvelo: CTPM Bom Despacho, CTPM Sete Lagoas, CTPM Montes Claros e CTPM 

Diamantina. 

- CTPM Governador Valadares: CTPM Ipatinga, CTPM Manhuaçu e CTPM Teófilo Otoni. 

- CTPM Uberaba: CTPM Araguari, CTPM Patos de Minas, CTPM Uberlândia e CTPM Passos. 

 

Neste ano, toda a Rede CTPM foi distribuída entre as Unidades Sedes (Praças), portanto, 

diferentemente do que ocorreu no ano de 2019, não haverá necessidade de participação de 

nenhum Colégio Tiradentes nos cursos da Programação Nacional do SPE. 

 

A Rede CTPM possui programa específico, distinto da organização da Programação Nacional 

que consta do site do SPE, em face disso, os professores não deverão se inscrever nos cursos 

do referido site, deverão participar dos cursos de Metodologias nas Unidades Sede (Praças) de 

acordo com as datas previstas no calendário escolar e relacionadas abaixo: 

 

•  07/032020 –  Unidade Sede Argentino Madeira 

•  28/03/2020 –  Barbacena e Uberaba 

•  06/06/2020 –  Governador Valadares e Curvelo 

 

 

Para os encontros, como preparativos, as Unidades Sede da Rede (Praças) deverão: 

 

•  organizar as salas para os cursos de acordo com orientação prévia enviada pela DEEAS3; 

•  indicar responsável na Unidade para receber os kits e pastas dos professores encaminhadas 

pelo SPE; 

•  se possível, acolher os professores visitantes oferecendo um pequeno lanche na recepção, 

tendo em vista que muitos deles se deslocam de outras cidades. 

 

Sugerimos que nas datas dos encontros, para que não ocorram atrasos, seja determinado o 

horário dos professores das 7:30 às 12:00, considerando que o início dos cursos será às 8h. 

 

 


