
 

 

 

São Paulo, maio de 2019 

 

Aos Senhores Coordenadores 

REF.: ENCONTRO PEDAGÓGICO EM JUAZEIRO DO NORTE –  CE – 31/8/2019 

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 31/8/2019, em Juazeiro do Norte, CE, no Colégio Objetivo, localizado na 
avenida Dr. Floro Bartolomeu da Costa, 778, bairro São Miguel, telefone (88) 3511-7050. 

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

CURSOS 

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO MÉDIO 

Disciplinas 

N.o 

do 

curs

o 

Público-alvo 

Professores de 
Título / Síntese 

    

Todas 1 

Educação Infantil 

e 1.o ano do 

Ensino Fundamental 

Oralidade e escrita: como a exploração da linguagem oral pode 
contribuir para o trabalho de letramento e desenvolvimento da 
alfabetização 

O intuito, ao abordar os aspectos da oralidade e da escrita, é mostrar 
de que maneira é possível trabalhar a linguagem oral para que as 
crianças adquiram a habilidade de escrever e demonstrem um bom 
desenvolvimento intelectual, emocional, social e motor. 

Todas 2 
Ensino Fundamental do 

2.o ao 5.o ano 

Ensino reflexivo e aprendizagem significativa nas diferentes áreas 
de conhecimento do Ensino Fundamental - anos iniciais 
O curso objetiva disseminar estratégias de intervenções pedagógicas 
que mesclam teoria e prática aplicadas a conteúdos específicos das 
diversas áreas do conhecimento previstos em nosso material didático. 
Nesse contexto, será adotada uma abordagem múltipla e integrada, 
evidenciando o papel central assumido pelo professor-mediador e o 
protagonismo do aluno diante da produção de novos saberes 
vinculados a competências e habilidades expressas na BNCC. 

Todas 3 
Ensino Fundamental do 

6.o ao 9.o ano 

Metodologias ativas de aprendizagem – experiências e 
possibilidades 

O contexto atual exige novos posicionamentos do professor em sala 
de aula como facilitador da aprendizagem de seus alunos. Este curso 
pretende auxiliá-lo nessa tarefa ao abordar métodos ativos e criativos 
centrados no aluno, com o uso ou não de tecnologias digitais. São 
experiências e vivências que se caracterizam pelo aspecto participativo 
e colaborativo, ressaltando o protagonismo dos alunos, o 
desenvolvimento do pensamento crítico, a autonomia e a autoria. 
Baseado na homologia de processos, pretende criar entre os 
professores um ambiente de troca e de construção coletiva no sentido 
de promover a inovação em sala de aula. 



 

Disciplinas 

N.o 

do 

curs

o 

Público-alvo 

Professores de 
Título / Síntese 

Todas 4 Ensino Médio 

Tempo de mudanças  

Temos assistido nas últimas décadas a um conjunto de mudanças 
sociais que repercutem na área da educação. Novos desafios se 
apresentam ao exercício da função de professor. O objetivo deste 
encontro é promover uma reflexão sobre essas questões e discutir de 
que forma podemos produzir mudanças significativas em nossa prática 
profissional de acordo com os novos paradigmas educacionais.  

 

COORDENADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO MÉDIO 

N.o do 

curso 
Título / Síntese 

5 

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 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 

 
PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO  

 As inscrições deverão ser feitas online, até 19/6/2019, 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 

 


