
 

 

 

Aos Senhores Coordenadores 

REF.: ENCONTRO PEDAGÓGICO EM POUSO ALEGRE (MG), NO DIA 29/6 

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 que será realizado no 
dia 29/6/2019, em Pouso Alegre, na Av. Getúlio Vargas, 138, Centro, telefone (35) 3429-7951. 

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

CURSOS 

Disciplinas 
N.o do 
curso 

Público-alvo 
Professores de 

Título / Síntese 

Linguagem 1 
Educação Infantil e 

Ensino Fundamental 
1.o ano 

Da exploração dos gêneros linguísticos na Educação Infantil a 
infinitas possibilidades de produção no 1.o 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 1.o ano possa produzir. 

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 

A BNCC e a construção de competências para o século XXI: 
cultura digital e habilidades socioemocionais 

A Base Nacional Comum Curricular define as aprendizagens 
essenciais que devem assegurar a construção de dez 
competências gerais aos nossos estudantes durante o ensino 
básico.  Além das competências cognitivas, a partir de uma 
perspectiva de uma educação integral, dá-se especial 
importância à construção de competências socioemocionais 
entendidas como necessárias para preparar os jovens para a 
vida atual. Enfatiza-se também a importância de eles se 
conduzirem de forma responsável em meio à cultura digital 
contemporânea. O objetivo deste curso é apresentar 
possibilidades de se trabalhar esses aspectos tratados pela 
BNCC  de forma transversal a partir das áreas de conhecimento. 



 

Disciplinas 
N.o do 
curso 

Público-alvo 
Professores de 

Título / Síntese 

Todas 4 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 

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.  

 

PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO  
– As inscrições deverão ser feitas online, até 14/5/2019, 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 


