
 

 

 

                                                                                                                                                              São Paulo, novembro de 2021 

 
Aos senhores coordenadores 

REF.: ENCONTRO PEDAGÓGICO ON-LINE ITINERÁRIOS FORMATIVOS NEM – 4/12/2021  

O constante aprimoramento dos educadores é condição imprescindível para uma educação de qualidade.  
Pensando nisso, realizaremos no próximo dia 4/12, das 9h às 12h, o Encontro Pedagógico sobre os Itinerários 
Formativos do nosso Novo Ensino Médio. Serão cursos específicos para todos os Itinerários da 1.ª e 2.ª série a 
serem oferecidos em 2022.Mesmo aqueles que implantaram em 2021 os Itinerários que já estavam disponíveis 
podem se inscrever para conhecer as atualizações. As inscrições devem ser realizadas por meio do site  
http://encontropedagogico.objetivo.br/. 

Dúvidas podem ser sanadas pelo telefone 0800-7702117. 

PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO: 

• As inscrições dos interessados deverão ser feitas, pela unidade, a partir do dia 23/11 e irão até as 12h do dia 
3/12, no site http://encontropedagogico.objetivo.br/. 

• Para efetuar a inscrição dos professores, a escola deve usar o mesmo login e senha utilizados para o acesso à 
Central de Sistemas.  

• Os professores participantes devem optar por apenas um curso, que será ministrado das 9h às 12h. 

• Os coordenadores e gestores participantes poderão optar pelo curso 11 que ocorrerá das 9h às 10h30. 

• Após a inscrição ser devidamente efetivada pela escola, o participante receberá em seu e-mail pessoal o link 
de acesso ao curso, bem como as informações sobre os pré-requisitos necessários para a sua participação. 

• É fundamental que as inscrições, realizadas pelas unidades, sejam preenchidas até o final para serem validadas. 
Também é muito importante que no ato da inscrição os dados dos participantes estejam corretos e atualizados; 
caso contrário, eles não receberão por e-mail a confirmação com o link de acesso. 

• É aconselhável, para o melhor aproveitamento do curso, que todos os participantes tenham em seus 
dispositivos a versão atualizada da plataforma Zoom. Pedimos que, preferencialmente, usem um computador, 
porque os celulares não oferecem tantos recursos. 

CURSOS 

PROFESSORES E GESTORES DO ENSINO MÉDIO 

Disciplina(s) 
N.o do 
curso 

Público-alvo  Título / Síntese 

Língua Portuguesa 1 
Professores do 
Ensino Médio 

 
Leitura e Produção de Gêneros Discursivos / Oficina de 
Linguagens 
 
Itinerários formativos de Língua Portuguesa: adaptações, 
flexibilidade e desenvolvimento contínuo. O curso tem como 
objetivo apresentar as propostas dos Itinerários Formativos 
de Língua Portuguesa e seus aprofundamentos para o Ensino 
Médio, formas de aplicação, dicas e soluções para aulas on-
line, híbridas ou presenciais. As orientações estão voltadas, 
portanto, para a melhor forma de atendimento ao aluno e 
para a adaptação que o professor poderá realizar de acordo 
com as condições disponíveis. Nesse sentido, a apresentação 
do conteúdo do curso visa ao desenvolvimento de todos os 
envolvidos no processo de aprendizagem.  

http://encontropedagogico.objetivo.br/
http://encontropedagogico.objetivo.br/


 

Disciplina(s) 
N.o do 
curso 

Público-alvo  Título / Síntese 

Oficina 
Multidisciplinar 

2 
Professores do 
Ensino Médio 

 

Oficina Multidisciplinar 

 

O objetivo deste curso é apresentar o componente Oficina 
Multidisciplinar, que envolverá diferentes áreas de 
conhecimento e, principalmente, as várias áreas relacionadas 
à tecnologia, tais como criatividade, produtividade e uso de 
aplicativos e serviços para o desenvolvimento de um projeto. 
Durante o ano letivo nossos alunos desenvolverão dois 
grandes projetos semestrais nos quais irão buscar soluções 
para os diversos desafios propostos. Nesse processo, o 
professor irá atuar como mediador, e o aluno como 
protagonista, colaborando e atuando em equipe, decidindo 
diferentes caminhos, aplicativos, ferramentas de produção, 
entre outros recursos que poderão ser utilizados.   

Matemática 3 
Professores do 
Ensino Médio 

 

Matemática Financeira  

 

Com relação à 1.ª série do Novo Ensino Médio, abordaremos 

neste curso a Matemática Financeira a partir dos assuntos 

tratados no Ensino Fundamental. Depois nos aprofundaremos 

em alguns tópicos, tais como: aumento e desconto; os muito 

importantes fatores 1+i 1-i; juros; inflação; rendimento 

nominal e rendimento real; valor presente e valor futuro. 

Quanto à 2.ª série, o Itinerário Formativo de Aprofundamento 

abordará a geometria analítica em paralelo com a geometria 

plana, trocando os pontos por pares ordenados de números 

reais e resolvendo problemas de geometria com o auxílio da 

álgebra. Ao final, discutiremos com os participantes o que foi 

apresentado, esclarecendo eventuais dúvidas e colhendo 

sugestões. 
 

Geografia  4 
Professores do 
Ensino Médio 

 

Mundo Contemporâneo  

 

O material didático de Geografia é constantemente 
atualizado, buscando a conexão dos conceitos com a 
realidade nas mais diversas escalas que contemplam a 
vivência do aluno. Intitulados na 1.ª série como “Mundo 
Contemporâneo”, os Itinerários Formativos para o ano letivo 
de 2022 serão apresentados com os devidos ajustes e 
atualizações para aperfeiçoar o trabalho do professor em 
sala de aula. Na 2.ª série, uma nova programação foi 
preparada para promover o aprofundamento do aluno sobre 
o tema “Brasil: potência do século XXI”. Além disso, 
trocaremos experiências e vivências sobre o primeiro ano de 
implementação do Novo Ensino Médio para as Ciências 
Humanas, com destaque para a Geografia. 

 
 



 

Disciplina(s) 
N.o do 
curso 

Público-alvo  Título / Síntese 

História 5 
Professores do 
Ensino Médio 

 
Investigações no Tempo 
 
Neste curso iremos abordar os objetivos, metodologia de 
trabalho e principais assuntos tratados nos Itinerários que 
serão oferecidos para a 2.ª série. Iremos tratar, também, do 
Itinerário de Aprofundamento da área de História previsto 
para essa mesma série no Novo Ensino Médio. 
  

Biologia 6 
Professores do 
Ensino Médio 

Práticas de Biologia  

 

Apresentaremos aos professores da 1.ª e 2.ª série o Itinerário 
de Laboratório proposto pelo sistema. Abordaremos 
procedimentos para a preparação da aula e o uso do material 
e proporemos estratégias de como abordar e desenvolver a 
aula e as atividades com os alunos. 
Para a 2.ª série, trataremos sobre o aprofundamento do tema 
genética molecular.  

Química 7 
Professores do 
Ensino Médio 

Práticas de Química 
  
Apresentaremos neste curso o Itinerário de Laboratório 
elaborado para a disciplina de Química da 1.ª e 2.ª série do 
Novo Ensino Médio proposto pelo Sistema Objetivo. 
Trataremos sobre a preparação das aulas, experimentos, o 
uso do material e o registro dessas vivências com os alunos. 
Comentaremos a respeito da frente 1 da 2.ª série, que foi 
transformada em Itinerário Formativo de Aprofundamento. 
Faremos também uma experiência de cromatografia do 
Caderno 2 de Laboratório. 

Física 8 
Professores do 
Ensino Médio 

 

Física do Cosmo e Física Médica 

 

O Novo Ensino Médio impõe desafios de ensino e 
aprendizagem que transformam o jovem aluno em um 
participante ativo, protagonista, crítico e empreendedor 
dentro do processo da aprendizagem. Por isso, é necessário 
que o professor seja o agente mediador, reflexivo, 
transdisciplinar, empático e prospector das vocações 
individuais de seus educandos. A BNCC determinou a criação 
dos Itinerários Formativos para nos ajudar a cumprir esse 
papel. Neste curso, apresentaremos as orientações propostas 
para os itinerários específicos de Física do Cosmo e Física 
Médica e para o Itinerário Formativo de aprofundamento da 
segunda série. 
  



 

Disciplina(s) 
N.o do 
curso 

Público-alvo  Título / Síntese 

Projeto de Vida 9 
Professores do 
Ensino Médio 

 
Projeto de Vida 

 
Abordaremos alguns temas pertinentes ao Projeto de Vida da 
1.ª e 2.ª série, assim como a importância das metodologias 
ativas para promover a autonomia e o protagonismo dos 
alunos. O curso será dividido em duas partes: na primeira, 
serão discutidos os fundamentos e a elaboração do Projeto 
de Vida, assim como a utilização e adequação do material 
didático às aulas. Na segunda parte, serão apresentadas 
soluções e alternativas criativas para colocar o Projeto de 
Vida em prática. Dessa forma, os participantes terão a 
possibilidade de enriquecer suas aulas por meio da 
contextualização, promovendo o desenvolvimento de 
habilidades e competências durante o Ensino Médio. 

Oficina de Arte 10 
Professores do 
Ensino Médio 

 

Oficina de Arte 

 

A Oficina de Arte do Novo Ensino Médio refere-se ao conjunto 
de elementos da composição artística como manifestação da 
espontaneidade humana. Trabalhos realizados dentro do 
projeto de Oficina de Arte não têm a pretensão de passar 
mensagens concretas, traduzidas em palavras por meio da 
gramática, formas e espaço. Mas, ao contrário, buscam 
transmitir novas tendências artísticas digitais em uma 
determinada prática e conceito. 

 

 

GESTORES DO ENSINO MÉDIO 

N.o do curso Título / Síntese 

11 

Roda de Conversa sobre o Novo Ensino Médio no Sistema de Ensino Objetivo  
 
O objetivo desta Roda de Conversa é oferecer à equipe diretiva das escolas parceiras um espaço de 
troca de ideias e esclarecimento de dúvidas sobre o Novo Ensino Médio do Sistema de Ensino 
Objetivo. 

O curso 11 - Roda de Conversa sobre o Novo Ensino Médio no Sistema de Ensino Objetivo -  ocorrerá das 9h às 
10h30 

Cordialmente, 

Apoio Pedagógico 


