
 

 

 

São Paulo, março de 2020 

Aos Senhores Coordenadores 

REF.: ENCONTRO PEDAGÓGICO EM NITERÓI (RJ), NO DIA 27/6 

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 , para o qual 
convidamos toda a equipe pedagógica de sua escola.  

O Encontro será realizado no dia 27/6, em Niterói (RJ), no Colégio Objetivo Camboinhas, localizado na Rua Professor 
Álvaro Caetano, 908, Camboinhas – telefones (21) 2619-9500 e 2619-9503.  

Os professores e coordenadores pedagógicos devem optar por apenas um curso, que será ministrado das 8h às 

13h30. 

CURSOS 

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO MÉDIO 

Disciplinas 
N.o do 
curso 

Público-alvo 
Professores de 

Título / Síntese 

    

Investigação  
e Descoberta 
(Matemática) 

 

1 

Educação Infantil e  

1.o ano do Ensino 

Fundamental 

A criança e a Investigação e Descoberta (Matemática): uma 
combinação possível? 

O curso propõe a reflexão e a vivência na Investigação e Descoberta 
(Matemática) para a criança de até 6 anos de idade. Números, relações 
entre quantidades, noções sobre espaço, recursos próprios, materiais... 
Um universo a ser explorado. 

Todas 2 
Ensino Fundamental 

do 2.o ao 5.o ano 

Gamificação: ela pode transformar a aprendizagem? 

O curso pretende estimular a educação continuada dos professores 
com a apresentação de uma nova dinâmica para suas aulas, a qual 
envolve os alunos em processos significativos de aprendizagem. Para 
tanto, em consonância com as diretrizes da BNCC, apresentaremos o 
conceito de gamificação e sua aplicabilidade em sala de aula. Da mesma 
forma, em uma abordagem interdisciplinar, serão propostas atividades 
concretas com a intenção de ampliar as habilidades que orientam a 
prática do professor no cotidiano escolar. 

Todas  3 
Ensino Fundamental 

do 6.o ao 9.o ano 

Novas dimensões da aprendizagem no ensino por competências 

A introdução do ensino por competências no Ensino Fundamental, 

realizada pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), traz desafios 

novos ao trabalho escolar ao deslocar o foco tradicional dos conteúdos 

para as habilidades. O objetivo deste curso é discutir formas de se 

ajustar a essas exigências, desde o planejamento das aulas à avaliação 

dos resultados.  

Todas  4 Ensino Médio 

A importância do EaD na educação básica (Ensino Médio) – 
aplicação e reflexão 

Todos nós, professores, sabemos que, a partir da reforma da educação 

básica brasileira, o EaD passou a ser aos educandos uma ferramenta 

rápida de expansão e fixação de conhecimentos. Contudo, diversas 

dúvidas pairam sobre esse tema: como fazer uso desse recurso? Ele é 

viável? Quais modelos podem ser utilizados? Quanto tempo pode ser 

investido? 

Essas e outras questões devem ser discutidas antes de implantarmos a 

educação a distância, de modo que ela não se transforme em um 

entrave ao processo educacional. 

Temos a legislação a nosso favor, além de uma geração de alunos 

informatizada e ligada aos meios rápidos de comunicação, o que 

favorece a disseminação da aprendizagem a distância. 

Seja em tempos de crise ou de normalidade, todo recurso que soma ao 

processo de ensino-aprendizagem deve ser analisado e, caso seja 

pertinente, aproveitado. 

 



 

COORDENADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO MÉDIO 

N.o do 
curso 

Título / Síntese 

5 

O cotidiano escolar e a Orientação Educacional  

O curso propõe a reflexão acerca das possíveis ações do Orientador Educacional em suas diferentes dimensões, 

considerando a dinâmica do cotidiano escolar e tendo em vista o desenvolvimento do aluno como ser integral.  

Venha conhecer algumas possibilidades de organização para que esse processo se realize.  

6 

A escola e a educação inclusiva 

Quando pensamos em educação inclusiva, muitos dilemas se apresentam: como tornar a escola inclusiva? Como 

flexibilizar o currículo e organizar a dinâmica escolar? Como contribuir com o trabalho do professor?  

Neste curso, analisaremos esses aspectos e os princípios inclusivos que apoiam o trabalho do coordenador 

pedagógico na resolução dessas dúvidas e na orientação do professor.  

Participe e contribua com nossas discussões; construa alguns saberes importantes para tornar sua escola cada vez 

mais inclusiva.  

 

 
PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO  

− As inscrições deverão ser feitas online, em data a ser divulgada, 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 


