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Palestrantes:

Vasco Moretto
Priscila Boy
Marcos Irondes
Marcos Meier
Max Haeting

Destaques

 ■ Como vivenciar na sala de 
aula a BNCC e o PPP.

 ■ BNCC e DCT no planejamen-
to e prática pedagógica.

 ■ Como alinhar meu planeja-
mento à BNCC.

 ■ Perspectivas de avaliação
 ■ da aprendizagem.
 ■ Direitos de aprendizagem, 

campos de experiência, as 
culturas infantis e a educação 
das crianças.

 ■ Como trabalhar em sala de 
aula o desenvolvimento da 
Inteligência Intrapessoal e da 
Interpessoal.

14 A 16 DE ABRIL DE 2021

SIGA A NTC NAS REDES SOCIAIS!

SEMINÁRIO ON-LINE   •  100% AO VIVO

3ª EDIÇÃO

FERRAMENTAS PARA O 
SUCESSO DO PROFESSOR
EM SALA DE AULA

BNCC E DCT 
NA PRÁTICA

www.ntceventos.com.br
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A educação tem múltiplas e complexas funções: o pleno desenvolvimento 
da pessoa humana, o preparo para o exercício da cidadania, qualificação 
para a vida e para o trabalho e o cultivo de valores como a dignidade e a 
sustentabilidade.
O aluno, mais do que um número, é um ser em desenvolvimento constante 
que merece e tem direito ao ensino de qualidade e excelência no seu pro-
cesso de formação.
Com o objetivo de atingir esta qualidade e a excelência no processo de 
educação, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) determina aprendi-
zagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das 
etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham asse-
gurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformi-
dade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE).
Também neste sentido o Documento Curricular do Território – DCT para a 
Educação Infantil e o Ensino Fundamental contempla normas fundamentais 
para obter um consistente processo de educação que se mostre participa-
tivo, transparente, democrático e, sobretudo, de ensino efetivo e concreto.
Ambos, BNCC e DCT contemplam normas, valores e técnicas de ensino e 
aprendizagem que devem ser conhecidos, aplicados e difundidos no uni-
verso escolar.
Para tanto, os profissionais da área de educação, em especial os professo-
res, devem dominar competências, habilidades, informações sobre direitos 
de aprendizagem, campos de experiência, e objetivos didático-pedagógi-
cos, de modo que possam realizar o planejamento escolar e implementar 
processos de formação continuada com fundamento em projetos político-
-pedagógicos consistentes.
Somente por intermédio de professores bem formados em relação às nor-
mas e valores contemplados na BNCC e no DCT poderão ser prestados 
serviços de educação de excelência e de qualidade, como determinado 
pela Constituição Federal Brasileira.

FERRAMENTAS PARA O SUCESSO 
DO PROFESSOR EM SALA DE AULA

BNCC E DCT NA PRÁTICA
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objetivo

metodologia

público alvo 

formato do evento 

O seminário tem por objetivo a capacitação plena dos professores participantes 
para a aplicação em sala de aula, com eficiência, das competências gerais da 
educação básica e demais regras e orientações inovadoras previstas na BNCC 
e no DCT acerca do currículo da educação infantil e do ensino fundamental, do 
projeto político pedagógico, e da formação do professor.

O conteúdo programático do seminário será abordado mediante 
palestras e oficinas ofertadas por renomados professores O se-
minário propiciará perfeita interação entre os palestrantes e parti-
cipantes  por intermédio comunicação via “chat” e áudio “on line”.

Professores, coordenadores e gestores de instituições e redes de ensino

Em função da inviabilidade de realização de eventos presen-
ciais neste período de pandemia de COVID-19, este Seminário 
se dará à distância, através da poderosa tecnologia da plata-
forma de realização de eventos on-line ao vivo do EventOn 
NTC, conduzido por renomados palestrantes,  para até 5000 
(cinco mil) participantes simultâneos, que fornece uma expe-
riência atraente e abrangente, produzindo um maior retorno 
do investimento para o Órgão e o participante. 

destaques

Como vivenciar na sala de aula a BNCC e o PPP. 

BNCC e DCT no planejamento e prática pedagógica. 

Como alinhar meu planejamento à BNCC. 

Perspectivas de avaliação da aprendizagem. 

Direitos de aprendizagem, campos de experiência, as culturas infantis e a educação das crianças. 

Como trabalhar em sala de aula o desenvolvimento da Inteligência Intrapessoal e da Interpessoal. 

Como o professor pode no dia a dia ser um vetor desse desenvolvimento.
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Plataforma segura e escalável 
Alcance de até 5000 participantes e 6 pales-
trantes simultaneamente em um único evento. 

Alta definição 
Tudo o que você precisa é de uma conexão 
estável à Internet e terá 30 FPS, transmissão 
de vídeo e áudio de alta qualidade indepen-
dente do dispositivo: desktop, laptop, tablet 
ou telefone. 

Fácil e Acessível 
Nenhum download é necessário para acessar a 
sala do evento.  

Interação ao vivo com participantes 
Converse e execute perguntas e respostas em 
tempo real e até tenha um apresentador da 
plateia! 

Baixo investimento
Conte com preços que fazem sentido para sua 
organização. 

Excelência Docente e Programática 
Renomados instrutores do país para elaborar 
os melhores e mais dinâmicos eventos online 
do mercados

ENTENDA PORQUE
O EVENTON NTC
tem a tecnologia e os recursos mais 
poderosos para melhor experiência 
de aprendizado on-line  

 » Porque você se preocupa com a educação em nosso país; 

 » Porque você sabe que a educação é fundamental para as transformações 

que o Brasil precisa; 

 » Porque você vai se apropriar da BNCC e do DCT; 

 » Porque você vai aprender na prática com trabalhar com a BNCC e o DCT; 

 » Porque você quer prestar serviços de educação de qualidade; 

 » Porque você vai poder discutir sobre BNCC e DCT com profissionais de 

elevada e notória capacidade técnica de reconhecimento regional e na-

cional; 

 » Porque você vai aprender sobre metodologias ativas; 

 » Porque você vai trocar experiências com outros profissionais da educação; 

 » Porque você irá participar de um evento diferenciado, de excelência em 

relação a instrutores, conteúdo e metodologia aplicada, e com a marca 

de qualidade de quem já capacitou mais de 30.000 (trinta mil) agentes 

públicos.

POR QUE VOCÊ NÃO PODE 
perder este seminário 

www.ntceventos.com.br 4
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palestrantes

VASCO 
MORETTO

PRISCILA
PEREIRA BOY 

MARCOS
IRONDES COELHO 

Mestre em didática das ciências pela Universidade Laval de Québec, Canadá, Pós-
-graduado em Avaliação Institucional, Pós-graduado em Metodologia do Ensino 
Superior, Pedagogo, Licenciado em Física, Escritor, Palestrante e conferencista.

Pedagoga, escritora, palestrante, especialista em Base Nacional Curricular Comum 
(BNCC) e Reforma do Ensino Médio. Ao longo de sua carreira já atendeu mais 70 
escolas por todo o Brasil prestando consultoria, debatendo inclusive sobre os de-
safios e as possibilidades que o Novo Ensino Médio trará para as escolas, gestores 
e professores.

Professor, Pedagogo, Doutorando e Mestre em Educação. Com experiência de 
mais de 20 anos na educação básica e superior. É pesquisador do campo do cur-
rículo, vice-líder do Grupo de Estudos, Pesquisas e Extensão em Políticas Curricu-
lares e Educativas (GEPCE/UFT/CNPq). Tem experiência em gestão educacional e 
assessoramento pedagógico.

MAX
HEATINGER 

MARCOS 
MARCOS MEIER

Doutor em Ciências da Educação pela Universidade do Porto em Portugal e mestre 
em Educaçã o/Educaçã o a Distância (AWU/EUA). É pós-graduado em Informática 
na Educaçã o pela UFRGS e em Psicopedagogia na Cândido Mendes - RJ. Cursou 
a Escola Superior de Educação Física e Artes Cênicas da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul e Economia na PUC-RS.

Psicólogo, professor de matemática, escritor e mestre em educação. Palestrante nacional e 
internacional a respeito de relacionamento interpessoal nas empresas, educação de filhos e 
formação de professores. Possui uma coluna semanal na RPC TV, afiliada da Rede Globo no 
Paraná, na qual discorre sobre educação e comportamento. Sobre estes temas, é também 
comentarista de rádio há mais de 15 anos e autor de mais de dez livros. Por sua contribui-
ção à cidade, recebeu o título de cidadão honorário de Curitiba. Sua principal contribuição à 
Educação foi sua proposta à Teoria da Modificabilidade Estrutural Cognitiva do autor Reuven 
Feuerstein sugerindo a inclusão dos aspectos relativos ao vínculo professor-aluno como fator 
essencial na aprendizagem. www.marcosmeier.com.br
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programação

DAS 14H ÀS 15H
Palestra 1  “BNCC, PPP, meus alunos e eu vivenciando a sala de aula” 
Palestrante: Vasco Moretto

DAS 15H ÀS 18H
Oficina 1  “A BNCC na prática: trabalhando com as competências, 
habilidades e áreas do conhecimento/componentes curriculares” 
Palestrante: Priscila Boy 

 » Entendendo a BNCC 

 » A organização por competências e habilidades  

 » As áreas do conhecimento e cada componente curricular  

 » O que muda em linguagens nos anos iniciais  

 » O que muda em linguagens nos anos finais  

 » O que muda em humanas nos anos iniciais  

 » O que muda em humanas nos anos finais 

 

Debate e interação com participantes

14 DE ABRIL

www.ntceventos.com.br 6
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DAS 14H ÀS 16H
Oficina 2  “BNCC na prática: trabalhando com as áreas do conhecimento/com-
ponentes curriculares e repensando as metodologias e a avaliação” 
Palestrante: Priscila Boy 

 » O que muda em Ciências da natureza nos anos iniciais  
 » O que muda em ciências da natureza nos anos finais  
 » O que muda em matemática nos anos iniciais  
 » O que muda em matemática nos anos finais  
 » Repensar as metodologias 
 » Repensar a avaliação 

 DAS 16H ÀS 18H
Oficina 3  “O DCT e Planejamento, a Aula: como alinhar e pôr em prática” 
Palestrante: Marcos Irondes 

 » Pensando sequência didática a partir do DCT 
 » Planejamento interdisciplinar - áreas de conhecimento/componentes curriculares 
 » O plano de aula 

DAS 14H ÀS 15H
Palestra 3  “Como trabalhar em sala de aula o desenvolvimento da Inteligência 
Intrapessoal e da Interpessoal”  
Palestrante: Marcos Meier

DAS 15H ÀS 17H
Oficina 4  “O DCT e a avaliação da aprendizagem” 
Palestrante: Marcos Irondes

 » O DCT e a Avaliação da aprendizagem 
 » A avaliação formativa 
 » A avaliação de competências   

 

DAS 17H ÀS 18H
Palestra 3  “BNCC: O novo olhar sobre as infâncias” 
Palestrante: Prof. Dr. Max Haetinger 

16 DE ABRIL

15 DE ABRIL
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DATA
14 A 16 DE ABRIL DE 2021

As aulas que serão ministradas das 14h às 18h00, sendo aproximadamente 3h de apresentação 
dos palestrantes e 1h para perguntas e respostas.

CARGA HORÁRIA
12 HORAS

HORÁRIO
14 ÀS 18 HORAS

AGENDA

REQUISITOS TÉCNICOS

online

recomendado

AMBIENTE
virtual

 » O evento será realizado em ambiente virtual do EventOn NTC, com transmissão ao vivo, 
cujo registro do participante será efetivado, por meio da disponibilização de login e senha 
de acesso à sala do evento, por email, após confirmação de emissão de nota de empenho/
pagamento.

 » Para efetivação do registro de inscrição, o Contratante deverá informar no processo de 
inscrição dos participantes, os dados de nome e sobrenome, email e telefone.

              

É vedada a captaçã o de som ou imagem das aulas, bem como o seu compartilhamento por qualquer meio ou mídia.

Para o bom funcionamento da plataforma, recomendamos as seguintes especificações 
técnicas mínimas:

IMPORTANTE: Se essas especificações não forem atendidas, a qualidade do recebimento de   
                transmissão do curso (áudio e vídeo) poderá ficar prejudicada.

COMPUTADOR: Processador I3 3Ghz Dual Cora / 4GB RAm / Internet de 10 mbps 
(de preferência por cabo)

BROWSER: Utilizar o Google Chrome, preferencialmente.

BANDA IDEAL: Inbound participante: 3 mbps

REPLAY: Os inscritos poderão ver/rever réplica (replay) do evento por mais 2 dias 
após a sua realização. 
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investimento

R$ 1.250,00
por participante

 ■ Apostila digital especifica do
     seminário.

 ■ Certificado Digital.

pagamento

O pagamento da inscriçã o deverá ser 
efetuado em nome de NTC Treinamen-
tos, Eventos e Serviços Ltda CNPJ: 
10.614.200/0001-98

Envio de Nota de Empenho / Ordem de 
Serviço ou Autorizaçã o de Fornecimen-
to, com posterior pagamento na conta 
bancária indicada:

Banco do Brasil – 001
Agência: 1886-4 Conta Cor-
rente: 145397-1

OBS: Empresas e clientes particulares, 
poderão efetivar o pagamento 
através de:
 » Transferência bancária
 » Depósito

O cancelamento e/ou substituição de inscrição deverá ser solicitado por escrito, e 
será aceito se enviado para o endereço de e-mail eventosonline@ntceventos.com.br 
ou WhatsApp: (63)98444-4040, até 2 (dois) dias antes da realização do evento. Caso 
o participante/substituto não acesse a sala virtual na sessão agendada e na sessão de 
replay do evento, o valor da inscrição não será reembolsado. Será aceita a conversão 
do valor pago, em crédito para inscrição nos futuros eventos da NTC.

A NTC reserva–se o direito de cancelar unilateralmente a realização do evento ou ainda reagendar data/ 

horários de realização comprometendo–se a informar antecipadamente os inscritos, o que não carac-

terizará infração administrativa ou civil, ficando isenta de qualquer sanção, indenização ou reparação 

(material e moral).
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INFORMAÇÃO E

Ed. JK Business Center - Av. JK, Quadra 103 Sul, Rua SO 1, Sala 603/ 604 - 
Plano Diretor Sul, 77015-012 | Palmas

www.ntceventos.com.br

eventosonline@ntceventos.com.br

(63) 3212.1199 (63) 3212.1177 (63) 98444.4040

inscrições


