
 

 

 

São Paulo, maio de 2019 

Aos Senhores Coordenadores 

REF.: ENCONTRO PEDAGÓGICO EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) – 14/9/2019 

O constante aprimoramento dos educadores é condição imprescindível para uma educação de qualidade. Por isso, nossos 
especialistas prepararam um programa de cursos para o Encontro Pedagógico que será realizado no dia 14/9 em São José do Rio Preto, 
no campus da Unip, situado na Av. Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, s/n.o, Jardim Tarraf II, fone (17) 2137-5000. 

Os professores e coordenadores pedagógicos devem optar apenas por um curso. 

 

CURSOS 

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO MÉDIO 

Disciplina(s) 
N.o do 
curso 

Público-alvo 
Professores de 

Título / Síntese 

Linguagem 1 Educação Infantil 

Era uma vez... exploração dos gêneros linguísticos na Educação 
Infantil  
Partindo dos gêneros linguísticos, o curso tem a finalidade de refletir sobre 
as oportunidades infantis de vivência e exploração de textos de sua cultura, 
enquanto unidade de sentido da escrita e leitura.  

 

Linguagem 2 
1.o ano do Ensino 

Fundamental 

Compreensão e interpretação de textos: infinitas possibilidades de produções 

O curso prioriza a exploração do universo dos textos, ferramentas para que as 
crianças adquiram conhecimentos sobre os diversos tipos de comunicação 
que elas podem produzir. 

Música 3 Educação Infantil 

Musicalização infantil e seus benefícios educacionais 

Neste curso, o professor vivenciará as possibilidades de trabalhar com a 
musicalização e seus benefícios educacionais na sala de aula, utilizando 
alguns dos melhores e mais estimulantes artifícios do mundo infantil: as 
cantigas, as brincadeiras musicais, o repertório e a composição.  

Educação Física 4 
Da Educação Infantil 

ao Ensino Médio 

Equilíbrio, esquema corporal e uma discussão sobre “o ganhar e o 
perder” na Educação Infantil, e as modalidades esportivas como 
práticas estruturantes de desenvolvimento  

Discutiremos sobre as bases motoras envolvendo equilíbrio e noção do 
corpo através do esquema corporal, sobre como elas evoluem e se 
desenvolvem nas crianças. Apresentaremos algumas atividades que podem 
auxiliar nesse desenvolvimento.  
O curso propõe também um novo olhar para as modalidades esportivas 
convencionais, tais como futebol, voleibol, basquetebol, handebol e 
atletismo. No desenvolvimento dessas práticas, serão ressaltados critérios 
de cooperação, interação e objetivos táticos de ação adaptados à lógica 
interna de cada modalidade, com a intenção de proporcionar aos alunos 
novas e ricas experiências. 

 

Tecnologias 
Educativas 

5 
Educação Infantil e 

Ensino Fundamental 
do 1.o ao 5.o ano 

Tecnologia e BNCC: repensando caminhos 

Levar o professor a uma formação mais crítica em relação às tecnologias 
digitais, conectando experiências de sala de aula, propostas metodológicas e 
materiais didáticos, para que tenha condições de acompanhar os alunos em 
suas descobertas, bem como no desenvolvimento das habilidades necessárias 
para as aprendizagens do século XXI. 

Inglês 6 
Educação Infantil e 

Ensino Fundamental 
do 1.o ao 5.o ano 

English as a global language 

As linguagens verbal, visual, corporal e audiovisual serão temas das práticas 
apresentadas, com foco em ampliar o posicionamento e a interação do aluno 
nas diferentes situações de um mundo globalizado. 

Língua 
Portuguesa 

7 
Ensino Fundamental 

do 2.o ao 5.o ano 

O texto narrativo nos anos iniciais do Ensino Fundamental: leitura, 
escrita e intervenções didáticas no processo de revisão textual 

O curso tem por objetivo promover a reflexão acerca de situações didáticas 
que envolvem as práticas de leitura e escrita do texto narrativo, materializado 
em seus diversos gêneros. Serão propostas atividades práticas que 
pressupõem o uso de estratégias interativas que favoreçam o alcance dos 
sentidos na leitura, bem como as especificidades que envolvem o ato de 
escrever, evidenciando o papel central da revisão de textos na formação de 
usuários competentes da língua. 



 

Disciplina(s) 
N.o do 
curso 

Público-alvo 
Professores de 

Título / Síntese 

Matemática 8 
Ensino Fundamental 

do 2.o ao 5.o ano 

O Ensino Fundamental dos anos iniciais e seu compromisso com o 
letramento matemático, caracterizado como a capacidade individual de 
formular, empregar e interpretar a Matemática 

Sabedores de que é o letramento matemático que assegura a capacidade de 
raciocinar matematicamente, destacaremos algumas práticas de ativação cognitiva, 
além de propor uma correlação entre elas, através de situações-problema, visando 
ao desenvolvimento de competências específicas dessa área do conhecimento. 

História e 
Geografia 

9 
Ensino Fundamental 

do 2.o ao 5.o ano 

A BNCC como referência das aprendizagens de História e Geografia 

O curso propõe atividades cujo objetivo é fazer com que os alunos reflitam e 
valorizem a diversidade de saberes e culturas, apropriando-se de conhecimentos 
que promovam a autonomia, responsabilidade e consciência crítica, sem 
preconceito de qualquer natureza. 

Ciências 10 
Ensino Fundamental 

do 2.o ao 5.o ano 

Alimento e qualidade de vida  

O objetivo deste curso é trabalhar com os educadores a importância de 
motivar os alunos a conhecer e degustar uma gama variada de alimentos 
saudáveis, visando ao desenvolvimento do corpo e da mente. 

Arte 11 
Ensino Fundamental 

do 2.o ao 5.o ano 

A arte de ensinar Arte 

Segundo a BNCC o ensino da Arte deve assegurar aos alunos a possibilidade de se 
expressar em seu fazer criativo. O curso tem como objetivo apresentar práticas 
que proporcionem ao aluno o aumento do repertório cultural e estético. 

 Língua 
Portuguesa 

12 
Ensino Fundamental 

do 6.o ao 9.o ano 

A proposta da BNCC para o ensino da Língua Portuguesa e sua 
concretização no material didático da área 

A concepção do material didático de Língua Portuguesa para os anos finais do Ensino 
Fundamental pauta-se no enfoque e na estrutura proposta na BNCC. Desse modo, o 
curso pretende oferecer ao professor da área o conhecimento linguístico necessário 
para que ele possibilite ao aluno participar de práticas diversificadas de linguagem 
que lhe permitam ampliar sua capacidade expressiva, bem como levá-lo a raciocinar 
sobre o estudo da língua, entendendo de que forma se estabelecem as relações 
entre os elementos que a compõem. 

Matemática 13 
Ensino Fundamental 

do 6.o ao 9.o ano 

A BNCC e os novos desafios no ensino da Matemática 

A Matemática não deve ser limitada a terminologias, dados e procedimentos. O 
aluno deve usar seus conhecimentos para resolver problemas da vida real, criar, 
pensar criticamente e, além disso, conseguir justificar seu raciocínio quando 
questionado. Neste curso pretendemos utilizar ferramentas matemáticas, inclusive 
as tecnologias digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, 
sociais e de outras áreas do conhecimento, validando estratégias e resultados. 

História 14 
Ensino Fundamental 

do 6.o ao 9.o ano 

Compreender as competências e habilidades da BNCC para ensinar História  

Ensinar História envolve o conhecimento da disciplina, planejamento de 
atividades, acompanhamento da aprendizagem dos alunos, avaliações e ação 
didática propriamente dita: a aula. 
Partindo desse pressuposto é fundamental definir o que ensinar e quando. 
Atualmente, o país tem definida uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
organizada por competências e habilidades. A partir das considerações 
anteriores estabelecemos o objetivo deste curso: analisar a proposta da BNCC e 
relacioná-la às ações voltadas para o ensino de História. 

 Geografia 15 
Ensino Fundamental 

do 6.o ao 9.o ano 

Compreender as competências e habilidades da BNCC para ensinar Geografia 

Ensinar Geografia envolve o conhecimento da disciplina, planejamento de 
atividades, acompanhamento da aprendizagem dos alunos, avaliações e ação 
didática propriamente dita: a aula. 
Partindo desse pressuposto é fundamental definir o que ensinar e quando. 
Atualmente, o país tem definida uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
organizada por competências e habilidades. A partir das considerações 
anteriores estabelecemos o objetivo deste curso: analisar a proposta da BNCC e 
relacioná-la às ações voltadas para o ensino de Geografia. 

Ciências 16 
Ensino Fundamental 

do 6.o ao 9.o ano 

A BNCC e as Ciências da Natureza nas séries finais do Ensino Fundamental  

Durante o encontro haverá a discussão de diversas situações relacionadas à 
implantação da BNCC, além da apresentação de atividades práticas. As 
principais questões discutidas serão as seguintes: 
 As competências específicas propostas pela BNCC são atendidas no 

material atual? 
 Como são tratadas as atividades práticas no material atual e no material 

adaptado? 
 Onde e como a saúde individual e coletiva é ou será abordada? 
 Como as unidades temáticas propostas pela BNCC (Matéria e Energia; 

Vida e Evolução; Terra e Universo) serão incorporadas ao material? 



 

Disciplina(s) 
N.o do 
curso 

Público-alvo 
Professores de 

Título / Síntese 

Inglês 17 
Ensino Fundamental 

do 6.o ao 9.o ano 

Compreender as competências e habilidades da BNCC para ensinar Inglês 

Segundo a BNCC, o principal objetivo de se estudar Inglês nos anos finais do 
Ensino Fundamental é possibilitar aos alunos ampliar horizontes de 
comunicação e de intercâmbio cultural, científico e acadêmico. Nesse 
sentido, abre novos percursos de acesso, construção de conhecimentos e 
participação social. É esse caráter formativo que inscreve a aprendizagem de 
Inglês em uma perspectiva de educação linguística, consciente e crítica, na 
qual as dimensões pedagógicas e políticas são intrinsecamente ligadas. 

Arte 18 
Ensino Fundamental 

do 6.o ao 9.o ano 

Linguagem sonora 

Concluindo os Encontros Pedagógicos sobre linguagem e arte iniciados em 
2017 com o curso sobre linguagem corporal e, continuados em 2018 com o 
de linguagem visual, este curso tem por objetivo explorar os elementos da 
linguagem sonora, fundamentado nas atividades de música presentes no 
material didático de Arte.  

Português 19 Ensino Médio 

Compreensão dos enunciados nos principais vestibulares do país, 
especialmente no Enem 

O curso articula-se a partir do estudo dos verbos de comando, da taxonomia 
de Bloom e dos critérios estabelecidos pelo Inep quanto à elaboração dos 
enunciados, com ênfase no Enem. Tal estudo visa à análise de técnicas que 
possibilitem ao aluno desenvolver competências e habilidades interpretativas 
para atender aos comandos dos enunciados, bem como inferências e 
pressupostos neles contidos. 

Matemática 20 Ensino Médio 

Análise combinatória – uma visão geral 

Embora a análise combinatória disponha de técnicas gerais para resolver 
certos tipos de problemas, é verdade que a solução de um problema de 
contagem exige sempre engenhosidade e uma boa dose de criatividade.  
Ela tem sido frequentemente apontada por professores do Ensino Médio 
como uma parte difícil de ensinar e, pelos alunos, como difícil de aplicar na 
resolução de exercícios. 
O curso pretende discutir métodos de aprendizagem e abordagem no ensino, 
tendo sempre como lema desenvolver técnicas e não simplesmente aplicar 
fórmulas, já que estas serão consequências das técnicas.  

Geografia  21 Ensino Médio 

A geografia cultural e a biogeografia literária – a leitura dos povos e das 
paisagens culturais e seus vínculos 

Partiremos do princípio de que a Ciência Geográfica integra povos e biomas, 
culturas e identidade dos lugares, aspectos relatados em obras literárias e 
outras, com reflexos nas mais variadas áreas do conhecimento, colocando em 
evidência o vínculo entre os povos, bem como seus meios de produção e formas 
de organização do espaço. Para trabalhar esses elementos integrados, aqui 
representados na Ciência Geográfica, utilizaremos uma bibliografia que auxilie o 
professor a interpretar o papel desempenhado pelos povos e sua cultura em 
seus espaços e transmitir aos alunos. 

História 22 Ensino Médio 

Tensões, conflitos e tecnologia: o mundo da corrida espacial – parte II 

Neste ano comemoram-se os 60 anos da chegada do homem à Lua. Nesse 
sentido, o curso tem a finalidade de dar subsídios aos professores para que 
contextualizem esse fato com o conteúdo do ensino de História, de forma a 
motivar o aluno. 
Na 1.a parte do curso faremos a demonstração do uso do material do Sistema 
Objetivo e de sua aplicabilidade. Discutiremos esquemas de aula, sua execução, 
materiais de apoio e outras ferramentas de tecnologia. 
Na 2.a parte, haverá interdisciplinaridade com a Física, percorrendo desde a 
chegada do homem à Lua até os dias de hoje, enfatizando os impactos da 
corrida espacial em nossa realidade, com a introdução das novas tecnologias, 
imprescindíveis no mundo do século XXI. Ao mesmo tempo, discutiremos as 
tensões ligadas à Guerra Fria no âmbito da corrida espacial, o sonho da 
cooperação mundial com a formação de uma base espacial internacional, até a 
ascensão da China e a inserção de projetos empresariais. 
Por fim, levantaremos questões acerca dos desafios tecnológicos e humanos da 
corrida espacial nos dias de hoje para Marte, ao infinito e além...    

Biologia 23 Ensino Médio 

Biologia x Química – uma abordagem interdisciplinar 

O curso visa estabelecer a relação entre Biologia e Química, em diversos 
assuntos abordados em grandes vestibulares. Propõe apresentar aulas com 
uma didática atualizada, enfocando a interdisciplinaridade entre as áreas e 
estabelecendo uma ponte entre os saberes. 

Química 24 Ensino Médio 

Perspectivas químicas do mundo atual no contexto da sala de aula 

Apresentar como contextos cotidianos de escala local, nacional e mundial 
podem ser inseridos nos temas propostos pelo material do Sistema Objetivo. 



 

Disciplina(s) 
N.o do 
curso 

Público-alvo 
Professores de 

Título / Síntese 

Física 25 Ensino Médio 

Tensões, conflitos e tecnologia: o mundo da corrida espacial – parte II 

Neste ano comemoram-se os 60 anos da chegada do homem à Lua. Nesse 
sentido, o curso tem a finalidade de dar subsídios aos professores para que 
contextualizem esse fato com o conteúdo do ensino de Física, de forma a 
motivar o aluno. 
Na 1.a parte do curso faremos a demonstração do uso do material do Sistema 
Objetivo e de sua aplicabilidade. Discutiremos esquemas de aula, sua execução, 
materiais de apoio e outras ferramentas de tecnologia, além de conceitos 
relacionados à corrida espacial, como velocidade de órbita e de escape, janela 
de reentrada e GPS.  
Na 2.a parte, haverá interdisciplinaridade com a História, percorrendo desde a 
chegada do homem à Lua até os dias de hoje, enfatizando os impactos da 
corrida espacial em nossa realidade, com a introdução das novas tecnologias, 
imprescindíveis no mundo do século XXI. Ao mesmo tempo, discutiremos as 
tensões ligadas à Guerra Fria no âmbito da corrida espacial, o sonho da 
cooperação mundial com a formação de uma base espacial internacional, até a 
ascensão da China e a inserção de projetos empresariais. 
Por fim, levantaremos questões acerca dos desafios tecnológicos e humanos da 
corrida espacial nos dias de hoje para Marte, ao infinito e além...    

Inglês 26 Ensino Médio 

O modernismo no Brasil e a língua inglesa 

O curso visa dar ênfase à associação do modernismo no Brasil – sob o enfoque 
da literatura e da pintura – com a língua inglesa, e sua importância no contexto 
do Ensino Médio.  
Para isso, serão abordados textos de autores modernistas presentes nos 
vestibulares, destacando Oswald de Andrade, além de quadros de artistas dessa 
época, como Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti.  

COORDENADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO MÉDIO 

N.o do curso Título / Síntese 

27 

Aprendizagem e gestão pedagógica: possibilidades e desafios 

A aprendizagem dos alunos é um foco de atenção e cuidado do coordenador pedagógico, porém nem sempre é 
simples realizar essa tarefa. Neste curso vamos discutir a sua importância e analisar como podemos organizar alguns 
procedimentos que facilitam as ações de acompanhamento e delineiam prioridades para o saber/fazer educação. 

27 A 

Como ser um líder dentro da escola 

Este curso tem como intenção discutir a abrangente importância de se ter na escola um profissional que possa 
liderar pedagogicamente o trabalho educacional desenvolvido pelos professores, tendo em vista suas atribuições 
como coordenador. 
Venha saber mais sobre o que um coordenador precisa fazer ao assumir o lugar de líder pedagógico. 

ORIENTADORES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO MÉDIO 

N.o do curso Título / Síntese 

28 

O cotidiano escolar e a orientação educacional 

O curso propõe a reflexão acerca das possíveis ações do orientador educacional presentes na complexidade do 
cotidiano escolar, tendo em vista o desenvolvimento do aluno como ser integral.  
Venha discutir algumas possibilidades de organização dessas ações para que o processo de orientação se realize.  

MANTENEDORES E DIRETORES 

N.o do curso Título / Síntese 

29 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no Sistema de Ensino Objetivo e a construção dos currículos 

A Base Nacional Comum Curricular é o documento normativo que define as aprendizagens essenciais a serem 
desenvolvidas por todos os estudantes brasileiros da Educação Infantil ao Ensino Médio. Ela é a referência 
fundamental para a construção dos currículos das escolas públicas e particulares. 
Apresentar o alinhamento do material didático do Sistema de Ensino Objetivo à BNCC e a formulação dos 
currículos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental é a proposta desta palestra. 

Prof.a Dr.a Sonia Bercito 

A importância do intraempreendedorismo 

Aprenda algumas técnicas para implantar o intraempreendedorismo no seu negócio. 

Prof. Mestre Leandro Mariano 

FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE ATENDIMENTO – OPERAÇÃO, CAPTAÇÃO 
Palestra Motivacional 

N.o do curso 
e horário 

Título / Síntese 

30 

O melhor funcionário é você 

Motivando os colaboradores a aumentar a produtividade e melhorar seu desempenho. 

Prof. Mestre Marcel Ferrada (Doutorando em Psiquiatria com ênfase em Neurociência)  



 

 

PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO 

 As inscrições deverão ser feitas online, até 28/6/2019, no site www.objetivo.br. 
 A inscrição somente será efetivada após o preenchimento de todos os campos da ficha e geração do comprovante. 
 A realização de cada curso estará sujeita a um número mínimo de inscrições. 
 O número de vagas é limitado. Portanto, ao ser completado, o sistema não aceitará mais inscrições. 
 Todos os campos podem ser alterados pelo participante diretamente no Portal, inclusive para correção no cadastro, 

desistência ou troca de curso. 
 O participante deverá apresentar o comprovante de inscrição na recepção para retirar o crachá. 

CONFIRMAÇÃO DO EVENTO  

 Por ocasião da confirmação do evento, serão fornecidas as informações complementares pelo e-mail institucional e Portal 
Objetivo. A inscrição só será considerada válida após a confirmação, por este departamento, através do e-mail institucional.  

 Mantenha seu e-mail atualizado, com leituras diárias, pois este departamento, visando agilizar a comunicação, envia todos os 
comunicados via internet. 

 
 

Cordialmente, 
 
 

Apoio Pedagógico 


