
 

 

 

São Paulo, abril de 2019 

 
Aos Senhores Coordenadores 

REF.: ENCONTRO PEDAGÓGICO EM ARAÇATUBA – SP – 25/5/2019 

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 25/5 em Araçatuba, na Avenida 
Baguaçu, 1939, Jardim Alvorada, telefone (18) 2102 7443. 

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 e 
1.o ano do Ensino 

Fundamental 

Da exploração dos gêneros linguísticos da Educação Infantil a infinitas 
possibilidades de produção no 1º ano do Ensino Fundamental 
O curso tem a finalidade de refletir sobre os textos da Educação Infantil, 
enquanto unidade de sentido da escrita e leitura, até os diversos tipos de 
comunicação que o 1º ano possa produzir. 

Música 2 
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.  

Arte 3 
Educação Infantil e  
1.o ano do Ensino 

Fundamental 

Arte – expressão e movimento 

Este curso irá propor aos professores a reflexão e a vivência nas diversas 
linguagens da arte e como elas podem dialogar entre si, por meio de oficinas 
a serem aplicadas no ambiente escolar. 

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 2 e 
3 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. 

Língua 
Portuguesa 

10 
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 11 
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. 

Geografia 12 
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 13 
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? 

Todas 14 Ensino Médio 

Base Nacional Curricular do Ensino Médio: da publicação à ação 

Desde que a Base Nacional Curricular foi homologada, só ouvimos falar em 
competências. Mas como trabalhar? O que mudou? Como será o Ensino 
Médio? Diante de tantos questionamentos, este encontro pedagógico visa 
esclarecer, discutir, construir e alavancar nosso trabalho em sala de aula e 
fora dela também. Buscaremos um espaço de reflexão conjunta sobre 
planejamento das atividades pedagógicas que possam suprir as competências 
propostas no documento homologado pelo Ministério da Educação. 
Segundo a Secretária de Educação Básica, Kátia Smole, "o Ensino Médio está 
inovando, de fato. Nós estamos fazendo uma outra escola para uma outra 
juventude”. Assim, a transformação e a inovação do Ensino Médio está em 
nossas mãos. 

COORDENADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO MÉDIO 

N.o do curso Título / Síntese 

15 

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.  

A era digital no mercado educacional 

O início e a evolução do emprego de tecnologias digitais dentro do contexto pedagógico. Parceiros e ferramentas 

para atração, captação, retenção e fidelização de potenciais clientes. 



 

ORIENTADORES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO MÉDIO 

N.o do curso Título / Síntese 

16 

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.  

PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO 

 As inscrições deverão ser feitas online, até 3/5/2019, 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 


