
 

 

 

 

SIMILARIDADES E DIFERENÇAS DAS ESCOLAS EDUCACIONAIS 

Escolas Presenciais Horticultura, Paisagismo, Meio Ambiente 

Escola Digital de Horticultura 
Escolas Online de Paisagismo e Meio Ambiente 

Eventos de renovação online Simples e Múltiplos 

 
I. DESCRIÇÃO DAS ESCOLAS E RENOVAÇÕES VIGENTES: 

As Escolas Educacionais NGC de Horticultura, Paisagismo e Meio Ambiente 

são fornecidas aos Associados dos Clubes Nacionais de Jardinagem das 

Regiões do México, América Central e América do Sul. As Escolas são 

organizadas de forma Presencial, em Plataforma Digital e Cursos Online. 

As três Escolas Educacionais (EE) oferecem aos Consultores e Consultores 

Mestres os créditos necessários para a renovação de credenciais. 

 
II ESCOLAS PRESENCIAIS Horticultura, Paisagismo, Meio Ambiente: 

A escola presencial oferece quatro cursos que atendem às quarenta horas de 

instrução supervisionada exigidas pelo sistema acadêmico do NGC com datas 

e locais específicos e Instrutores Locais autorizados. A Escola Presencial do 

COMAAI é organizada de acordo com o Protocolo estabelecido e é oferecida 

por Clubes de Jardinagem, Conselhos de Juízes, Federações e Grupos de 

Estudo. 

Elas são organizadas e promovidas no site comaai.org e nas Mídias Sociais, 

indicando a logística e os custos para o Aluno e o Consultor. A Escola 

Presencial oferece um (1) crédito válido para Consultores que desejam 

renovar o status de suas credenciais. 

 
III MÉTODOS DE ESTUDO ONLINE PARA ESCOLAS E CURSOS: 

Método Assíncrono: 

Ele se concentra no autoestudo, na pesquisa pessoal e online que garante 

oferecer uma preparação prévia do conhecimento necessário antes de 

receber as aulas. A internet é usada como um meio de pesquisa e 

autoaprendizado que prepara os alunos com antecedência, familiarizando-os 

com o conhecimento prévio do conteúdo da aula. 

Método Síncrono: 

A matéria é dada em quarenta e cinco (45) minutos de aula, ministradas por 

um orientador ou instrutor utilizando a Internet como método de 

comunicação interativa, permitindo trocas de ideias e conhecimentos entre o 

Instrutor e todos os presentes durante uma aula virtual. Para utilizar este 
método, é necessário que o aluno tenha experiência no uso da Internet. 

 
IV ESCOLA DIGITAL DE HORTICULTURA 

A Escola Digital consiste em uma plataforma composta por quatro cursos 

que atendem às quarenta horas de instrução supervisionada, exigidas pelo 

sistema acadêmico da NGC. O Aluno adquire a Escola Digital COMAAI   



 

 

 

 

através das informações no site comaai.org, o custo é de US $ 160 dólares. 

A Escola Digital oferece um (1) crédito válido para Consultores que desejam 

renovar o status de sua credencial. 
O método Assíncrono permite que o aluno ou o Consultor estabeleça seu 

próprio local, horário e ritmo de estudos. O método Síncrono permite que o 

aluno receba apoio pessoal durante as quarenta horas de instrução de um 

Moderador ou Orientador Acadêmico e pode manter o conteúdo da Escola 

em um arquivo no seu computador para referência futura. 

 
V. CURSOS ESCOLARES ONLINE 

Paisagismo e Meio Ambiente 

As Escolas de Paisagismo e Meio Ambiente são oferecidas através de Cursos 

online que devem ser organizados por um Comitê Local. Os cursos dessas 

duas escolas online compartilham os dois métodos de estudo mencionados. 
O método Assíncrono exige que o aluno ou o Consultor receba três semanas 

antes do Curso, o Guia de Estudo (GE) e o Esquema de Autoestudo (EDA), 

que promove a pesquisa online de artigos e vídeos relacionados ao conteúdo 

da aula. 

O método Síncrono exige que o Aluno ou o Consultor participe do Curso 

interativo online, usando um meio de comunicação instantâneo como 

(Zoom). A duração do curso é de três a cinco dias e usa o Sistema 

Assíncrono das dez horas de instrução supervisionada, exigida pelo sistema 

acadêmico NGC. 

O custo é de US $ 160 dólares por Escola (US $ 40) por curso. Para mais 

informações, visite nosso site e obtenha o Protocolo de Estudo Online. Os 

Cursos Online oferecem um (1) crédito valido para Consultores que desejam 

renovar o status de suas credenciais. 
 
VI. EVENTOS DE RENOVAÇÃO SIMPLES E MÚLTIPLAS 

Sistema de Educação Continuada exigido pelas Escolas NGC para garantir a 

atualização de seus Consultores. Os Eventos de Renovação requerem oito 

(8) horas de instrução e os créditos têm validade por cinco (5) anos. 

Durante o quarto ano de validade, é necessário fazer uma renovação e é 

importante lembrar que é permitido renovar SOMENTE um (1 Crédito) por 

ano calendário por Escola. 

EVENTO DE RENOVAÇÃO SIMPLES: Concede um (1) crédito e são estendidos 

para uma das três Escolas ou durante um Evento de renovação, como 

passeio educativo. 
EVENTO DE RENOVAÇÃO MÚLTIPLA: Somente a Diretora de Eventos 

Múltiplos do COMAAI autoriza Eventos de Renovação Múltiplas, estes 

oferecem créditos a Consultores e Consultores Mestres em uma, duas ou 

todas as três Escolas, dependendo do status do candidato. 

 


