
CENTRO EDUCACIONAL E TECNOLÓGICO

Nas páginas abaixo, 
escolha o curso que faz a sua 

cabeça e saia na frente no 
mercado de trabalho

CURSOS

2023
Livres

Inscrições (formulário on-line) 
de 22/12/22 a 26/01/23

VAGAS LIMITADAS

R. das Guassatungas, 222
INFORME-SE: 

(11) 5670-1950 e (11) 5011-1950

CURSOS 
GRATUITOS COM 

FOCO EM INCLUSÃO 
SOCIAL



CURSOS Livres
2023

Este curso visa desenvolver competências para 
que jovens e adultos possam articular e expressar 
melhor suas ideias por meio da linguagem oral 
e escrita, contribuindo para sua formação como 
cidadãos e profissionais.

Os alunos praticam exercícios e dinâmicas que 
estimulam a leitura, com apoio de filmes e livros. 
Aprendem a pesquisar, entrevistar e escrever textos 
sobre os temas relacionados ao seu dia a dia, e 
praticam técnicas de redação, inclusive preparando 
para o ENEM.

Necessário ter conhecimentos básicos de informá-
tica: escrever em Word e navegar na internet.

COMUNICAÇÃO 
E EXPRESSÃO

CENTRO EDUCACIONAL E TECNOLÓGICO

Idade Mínima 15 anos
A partir do Fundamental 
Inscricões de 22/12 a 26/01
Aos sábados das 9h - 12h

PRESENCIAIS

CLIQUE AQUI 
E INSCREVA-SE 
NESTE CURSO

https://forms.gle/sgD6ME6LCfMDkxcV7


CURSOS Livres
2023

Ao final do curso o aluno estará familiarizado com a 
estrutura gramatical, expressões e comunicação do 
dia a dia, podendo realizar entrevistas de seleção, 
participar de reuniões e conferências no idioma 
Espanhol num nível de comunicação básico para 
estudantes estrangeiros do idioma.

O método utilizado visa completar o ciclo de 
aprendizado através das 4 habilidades linguísticas: 
ouvir, falar, ler e escrever. Será utilizado material 
didático desenvolvido para alunos estrangeiros, 
ou seja, para os quais o espanhol será aprendido 
como uma segunda língua. 

ESPANHOL
MÓDULOS I E II

Idade Mínima 15 anos
Fundamental Incompleto
Inscricões de 22/12 a 26/01
Aos sábados das 9:00 - 11:30
Semestral
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PRESENCIAIS

CLIQUE AQUI 
E INSCREVA-SE 
NESTE CURSO

https://forms.gle/Qj1TscKzJMSiqRq78


CURSOS Livres
2023

Visa preparar o aluno a usar o Programa Excel da 
Microsoft em seus conceitos básicos para aplicação 
em situações pessoais e profissionais.

Desenvolve a capacidade do aluno de compre-
ender os fundamentos e a lógica do Programa 
Excel, habilitando o participante a conhecer e 
utilizar os recursos que a ferramenta oferece para 
emprego em situações pessoais e profissionais, 
com a desenvoltura de um usuário básico.

EXCEL BÁSICO
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Idade Mínima 15 anos
Fundamental Incompleto
Inscricões de 22/12 a 26/01
Aos sábados das 9h - 12h

PRESENCIAIS

CLIQUE AQUI 
E INSCREVA-SE 
NESTE CURSO

https://forms.gle/2Lj22HqBervZLZkDA


CURSOS Livres
2023

Visa  preparar o aluno a usar o Programa Excel 
da Microsoft empregando recursos em nível 
intermediário para aplicação em ambiente 
profissional. 

Desenvolve a capacidade do aluno de aplicar 
recursos mais avançadas do Programa Excel 
que requerem um domínio de funções mais 
complexas, próprio para um usuário intermediário 
da ferramenta.

EXCEL
INTERMEDIÁRIO
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Idade Mínima 15 anos
Fundamental Incompleto
Inscricões de 22/12 a 26/01
Aos sábados das 9h - 12h

PRESENCIAIS

CLIQUE AQUI 
E INSCREVA-SE 
NESTE CURSO

https://forms.gle/2Lj22HqBervZLZkDA


CURSOS Livres
2023

HABILIDADES ADQUIRIDAS
Compreender frases isoladas e expressões de 
uso frequente relacionadas a assuntos pessoais, 
familiares, atividades habituais.
 
Comunicar-se com troca de informações simples 
no presente, passado e futuro sobre assuntos do 
dia a dia.

4 MÓDULOS SEMESTRAIS

INGLÊS
ENGLISH BY CETECC

CENTRO EDUCACIONAL E TECNOLÓGICO

Idade Mínima 15 anos
Fundamental Incompleto
Inscricões de 22/12 a 26/01  
Aos sábados das 8h30 - 12h

PRESENCIAIS

CLIQUE AQUI 
E INSCREVA-SE 
NESTE CURSO

https://forms.gle/m5Lc4doj8U4BywPW8


CURSOS Livres
2023

Este curso visa oferecer uma primeira base na 
visão geral do tema Instalações Elétricas, trazendo 
a parte básica para uso em residências. 

A construção de uma linha de raciocínio do 
indivíduo relacionada à área da eletricidade e todos 
os cálculos necessários envolvidos, tanto no plano 
teórico quanto no plano prático, e em especial 
alertando sobre os procedimentos de segurança 
para lidar com eletricidade residencial. 

O plano coletivo é estabelecido na parte prática em 
quê há experiências montadas em grupo, além de 
o tema segurança ser abordado sempre pensando 
no indivíduo, no colega vizinho de experiência e 
no grupo como um todo.

ELETRICIDADE
BÁSICA RESIDENCIAL
MÓDULO 1
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Idade Mínima 18 anos
Fundamental Incompleto
Inscricões de 22/12 a 26/01
Aos sábados das 8h30 - 12h

PRESENCIAIS

CLIQUE AQUI 
E INSCREVA-SE 
NESTE CURSO

https://forms.gle/tLDTnttzoPecgv5g9


CURSOS Livres
2023

Visa  preparar o aluno a compreender e  aplicar 
os  conceitos básicos do Ensino Fundamental  de 
Matemática. 
Desenvolve a capacidade do aluno de aplicar os 
conceitos básicos da Matemática em situações práticas 
do seu cotidiano, assim como oferece suporte para 
o desenvolvimento escolar, na solução de testes de 
Matemática em processos seletivos profissionais, 
na compreensão de manuais e treinamentos 
profissionalizantes que requeiram o emprego do 
raciocínio lógico matemático. 
O curso de Matemática Fácil I visa conduzir o aluno 
pelos tópicos mais elementares da Matemática, com 
grande enfoque na solução de problemas do dia-a-
dia e no treino das operações básicas. É ideal para 
pessoas desmotivadas com a Matemática; que desejam 
aprofundar no conhecimento, mas que ainda não 
dominam a base.

MATEMÁTICA
FÁCIL I
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Idade Mínima 18 anos
Fundamental Incompleto
Inscricões de 22/12 a 26/01
Aos sábados das 9h - 12h

PRESENCIAIS

CLIQUE AQUI 
E INSCREVA-SE 
NESTE CURSO

https://forms.gle/rNHRp8EzpiFygQ2YA

