
PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE O 
PROGRAMA CAMINHOS PARA A CIDADANIA

O QUE É O PROGRAMA CAMINHOS PARA 
A CIDADANIA?

O programa Caminhos para a Cidadania é uma ação 
socioeducacional que promove a formação continuada e 
o empoderamento de educadores por meio da oferta de
materiais, cursos à distância e estratégias pautadas nas 10
Competências Gerais da BNCC, nas Metodologias Ativas e
nas Competências Socioemocionais para professores do
Ensino Fundamental I das redes municipais de ensino das
cidades participantes.

COMO É FEITA A FORMAÇÃO DOS 
PROFESSORES?



A formação é oferecida aos professores dos municípios 
participantes do programa e que desejam matricular-se 
nos cursos a partir do envio dos dados cadastrais. São 
disponibilizados 2 cursos por ano, sendo um em cada 
semestre, no formato EAD, em plataforma própria.

QUAL A METODOLOGIA UTILIZADA PELO 
PROGRAMA?

As práticas de ensino utilizadas são as Metodologias Ativas, 
fundamentadas na Base Nacional Comum Curricular - BNCC, 
Quatro Pilares da Educação – UNESCO e Lei de Diretrizes e 
Bases de Educação.

QUALQUER PESSOA PODE ACESSAR OS 
CONTEÚDOS DO PROGRAMA?



Os conteúdos oferecidos no site do programa, como: 
sugestão de atividades, vídeos, livros, brincadeiras e 
outros, são totalmente gratuitos e acessíveis por qualquer 
dispositivo conectado à internet. Já os nossos cursos, 
são oferecidos somente para os professores previamente 
cadastrados em nossa plataforma EAD.

COMO É FIRMADA A PARCERIA DE UM 
MUNICÍPIO COM O PROGRAMA?

Através do termo de compromisso, que é um documento 
assinado entre o Instituto CCR e a Secretaria Municipal 
de Educação.

QUALQUER UM PODE INSCREVER-SE?



Atualmente, participam os municípios que fazem parte do 
eixo geográfico das concessionárias do Grupo CCR (CCR 
AutoBAn, CCR NovaDutra, CCR ViaOeste, CCR RodoAnel, 
CCR ViaLagos, CCR SPVias, CCR RodoNorte e ViaRio). 
Todos os anos entramos em contato com os secretários 
de educação destas localidades oferecendo a parceria com 
o programa.

Os municípios participantes podem ser consultados através 
do endereço eletrônico: 
https://www.caminhosparaacidadania.com.br/o-programa/
abrangencia.

QUAIS SÃO AS AÇÕES E MATERIAIS 
DISPONIBILIZADOS?

Além dos cursos EAD, durante todo o ano disponibilizamos 
no site do programa sugestões de atividades para serem 
aplicadas em sala de aula ou de forma remota, sugestões 
de filmes, séries e livros com temáticas relevantes aos 
educadores. E aos municípios participantes, o programa 
oferece seminários, workshops e lives.

https://www.caminhosparaacidadania.com.br/o-programa/abrangencia


EXISTE MATERIAL PARA O ALUNO?

Sim. Hoje disponibilizamos no site do programa indicações 
de brincadeiras, filmes, jogos digitais e jogos para imprimir. 
Todos os materiais são para os estudantes aprenderem se 
divertindo.

QUAL A MODALIDADE DOS CURSOS E 
CERTIFICADOS?

A modalidade de educação são cursos livres à distância. 
Estes são legais com base no Decreto Presidencial 
N° 5.154 e não precisam de regulamentação do MEC.

PARA QUEM PARTICIPA DO PROGRAMA, 
COMO É FEITA A CERTIFICAÇÃO? QUAIS 
SÃO OS CRITÉRIOS?



Anualmente oferecemos dois cursos: Módulo 1 e Módulo 2. 
Ao concluir, o cursista terá o direito a receber o certificado 
referente aos módulos que escolheu cursar. O documento 
fica disponível na plataforma para download em novembro 
e o prazo máximo para emissão do certificado é dia 31 de 
dezembro do respectivo ano cursado.

OS ALUNOS PRECISAM DE COMPUTADOR 
OU CELULAR COM ACESSO À INTERNET 
PARA REALIZAR AS ATIVIDADES?

Para acessar o site é necessário estar conectado à internet, 
no entanto, as nossas sugestões de atividades não precisam 
de conexão para serem realizadas.

MEU MUNICÍPIO FAZ PARTE DAS CIDADES 
LINDEIRAS QUE O GRUPO CCR ATUA, MAS NÃO 
ESTÁ LISTADO NOS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES 
DO ANO VIGENTE, POSSO PARTICIPAR DOS 
CURSOS EAD?



Para acessar os cursos, o município precisa fazer a adesão 
ao programa. Essa parceria é firmada entre o Instituto CCR 
e a Secretaria Municipal de Educação, contudo, os materiais 
disponibilizados no site são gratuitos e acessíveis. Caso tenha 
dúvidas, ou queira saber mais sobre o programa entre em 
contato pelo e-mail:
caminhosparaacidadania@grupoccr.com.br

Muito obrigado por todas as orientações 
e respostas! 
;)

caminhosparaacidadania@grupoccr.com.br

