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 ■ Aprendizagem essenciais e BNCC.
 ■ BNCC e DCT no planejamento e prática pedagógica.
 ■ Como alinhar meu planejamento à BNCC.
 ■ Currículo e ensino híbrido.
 ■ Educação em tempos de pandemia
 ■ Oferta de educação não presencial.
 ■ Planejamento da prática pedagógica.
 ■ Educação como direito.
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Soluções 

educacionais 

inovadoras para 

desenvolver os 

gestores, formar 

e transformar 

os educadores 

e revolucionar o 

aprendizado dos 

estudantes, de 

forma a prepará-los 

adequadamente 

para os desafios 

impostos 

pelo mundo 

contemporâneo.

BEM-VINDO 
AO NTC 
EDUCAÇÃO

O ano de 2020 foi de excepcionalidades, inclusive para as escolas. A pa-
ralização das aulas presenciais nas escolas de todo o país e em seguida o 
retorno com ensino remoto, trouxe muitos desafios para os professores e 
gestores escolares, especialmente em relação as aprendizagens essenciais 
e o planejamento da prática pedagógica.

Identificar como os estudantes estão em relação às suas dimensões cog-
nitivas e socioemocionais, é fundamental, uma vez que nesse período de 
pandemia, algumas lacunas podem ter surgido e precisam ser mapeadas e 
trabalhadas, de maneira a assegurar as aprendizagens essenciais propostas 
pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Esse é o ponto de partida para 
o planejamento das ações escolares para 2021.

Com o objetivo de atingir esta qualidade e a excelência no processo de edu-
cação, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) determina aprendizagens 
essenciais que todos os estudantes devem desenvolver ao longo das etapas 
e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados 
seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o 
que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE).

Também neste sentido o Documento Curricular dos Territórios – 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.

Para tanto, os profissionais da área de educação, em especial os professo-
res, devem dominar competências, habilidades, informações sobre aprendi-
zagens essenciais, direitos de aprendizagem, campos de experiência, e ob-
jetivos didático-pedagógicos, de modo que possam realizar o planejamento 
escolar e implementar processos de formação continuada com fundamento 
em projetos político-pedagógicos consistentes.
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EVENTO
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PÚBLICO ALVO 

METODOLOGIA

DESTAQUES

Professores, coordenadores e gestores de instituições
e redes de ensino.

O conteúdo programático do seminário será abordado me-
diante palestras e oficinas ofertadas por renomados pro-
fessores. O seminário propiciará perfeita interação entre os 
palestrantes e participantes por intermédio comunicação via 
“chat” e áudio “on line”.

 1 Aprendizagem essenciais e BNCC.

 2 BNCC e DCT no planejamento e prática pedagógica.

 3 Como alinhar meu planejamento à BNCC.

 4 Currículo e ensino híbrido.

 5 Educação em tempos de pandemia

 6 Oferta de educação não presencial.

 7 Planejamento da prática pedagógica.

 8 Educação como direito.

A Aprendizagens Essenciais:  

Planejando a Prática Pedagógica é um curso de formação vol-
tado para educadores que objetiva a qualidade e a excelência 
nos processos e estratégias de aprendizagem, especialmente 
no planejamento das ações escolares para 2021.

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

Porque você sabe que a educação é fundamen-
tal para as transformações que o Brasil precisa;

Porque você vai aprender na prática com traba-
lhar com a BNCC e o DCT;

Porque você quer prestar serviços de educação 
de qualidade;

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

POR QUE VOCÊ 
NÃO PODE PERDER ESTE CURSO

Porque você vai poder discutir sobre BNCC e DCT 
com profissionais de elevada e notória capacida-
de técnica de reconhecimento regional e nacional;
Porque você vai aprender sobre metodologias 
ativas;

Porque você vai trocar experiências com outros 
profissionais da educação;

Porque você irá participar de um evento diferen-
ciado, de excelência em relação a instrutores, 
conteúdo e metodologia aplicada, e com a mar-
ca de qualidade de quem já capacitou mais de 
30.000 (trinta mil) agentes públicos.

FORMATO
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Plataforma segura e escalável 
Alcance de até 5000 participantes e 6 palestrantes simultaneamente em um único 
evento. 

Alta definição 
Tudo o que você precisa é de uma conexão estável à Internet e terá 30 FPS, trans-
missão de vídeo e áudio de alta qualidade independente 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 apresen-
tador 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 even-
tos online do mercados

ENTENDA PORQUE O EVENTON NTC
TEM A TECNOLOGIA E OS RECURSOS MAIS PODEROSOS PARA 
MELHOR EXPERIÊNCIA DE APRENDIZADO ON-LINE  
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PALESTRANTES

Mestre e doutora em educação, fez es-
tudos de pós-doutorado na Inglaterra. 
Como educadora atuou no setor público 
executivo e legislativo e em organismos 
internacionais, na formulação e imple-
mentação de políticas educacionais espe-
cialmente na área de currículo e formação 
de professores. É membro do Conselho 
Estadual de Educação de São Paulo e 
consultora de projetos relacionados à 
Base Nacional Curricular Comum e à re-
forma nos currículos dos cursos superio-
res de formação de professores.

Educadora, Especialista em Educação 
Digital e Metodologias Ativas, Google In-
novator e Google Trainer, tem por paixão 
ensinar e interagir junto aos educadores, 
tendo como meta impactar de forma 
positiva a vida pessoal e profissional de 
cada um, seja no presencial ou no virtual. 
“Vivo inquieta, incentivo, encorajo, desafio 
professores a olharem para um novo fazer 
educacional com o uso de ferramentas e 
recursos aliados ao desenvolvimento das 
competências e habilidade do século XXI, 
tornando o fazer pedagógico encanta-
dor, despertando o desejo e a paixão pela 
aprendizagem, levando sabor ao saber.”

Doutor em Comunicação pela Universida-
de de São Paulo. Foi professor de Novas 
Tecnologias na USP e um dos fundadores 
do Projeto Escola do Futuro na mesma 
universidade. Implantou e gerenciou pro-
gramas de Ensino Híbrido e de Educa-
ção a Distância. Atualmente é professor, 
pesquisador e designer de ecossistemas 
inovadores na educação com ênfase em 
competências, metodologias ativas, mo-
delos híbridos e tecnologias digitais. Autor 
dos livros A educação que desejamos: no-
vos desafios e como chegar lá, Metodolo-
gias Ativas de Bolso e coautor dos livros 
Metodologias Ativas para uma Educação 
Inovadora, Novas Tecnologias e Mediação 
Pedagógica, e Educação a Distância: 

Pós-doutora - Universidade de Fortaleza 
(UNIFOR - 2018); Doutorado em Educa-
ção, Inovação e Tecnologia - Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP - 2011 a 
2014) com bolsa de pesquisa financiada 
pela CAPES. Doutorado Sanduíche - Uni-
versidade Politécnica de Valência (UPV 
- Espanha - 2012/2013) financiado pela 
CAPES pelo programa de cooperação 
internacional. Mestrado em Educação e 
Novas Tecnologias- Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP - 2004); Especia-
lista em Formação de Professores- GRU-
PO IBMEC- 2010;Melhoria em Avaliação e 
Processos Metodológicos- Instituto Piaget 
de Portugal (2009); Melhoria na Gestão 
Empresarial- Escola Superior Balear de 
Palma de Mallorca / Espanha (ESB - 2007);  

JOSÉ 
MORAN

GUIOMAR 
NAMO DE MELLO

LANA 
PAULA CRIVELARO

KARLA
PRISCILLA
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Conferencista, palestrante e consultor em 
Educação e Gestão. Referência nacional 
na formação de professores, gestores e 
na geração de resultados para institui-
ções educacionais (públicas e privadas). 
Presidente da Associação Brasileira de 
Coaching Educacional e da Alleanza 
Brasil, empresa especializada em ges-
tão da educação. Professor de cursos 
de pós-graduação da Universidade Po-
sitivo (Curitiba-PR). Autor de livros e ar-
tigos publicados tanto no Brasil, quanto 
no exterior. É também doutorando em 
Educação, pela Universidade de Aveiro 
(Portugal). Mestre e bacharel em Admi-
nistração, pela Fundação Getúlio Vargas. 
Licenciado em Matemática.  Especialista 
em Recursos Humanos, Gestão Educacio-
nal, Mentoring & Coaching. Tem formação 
em Liderança Educacional, pela PennSta-
te University (EUA).

Socióloga, professora aposentada da 
UNICAMP. Atualmente é conselheira do 
Conselho Nacional de Educação/CNE, 
presidente da Comissão de Formação 
de Professores e presi- dente da ABA-
VE/Associação Brasileira de Avaliação 
Educacional. É também Embaixadora do 
PISA para Escolas no Brasil e consultora 
educacional. Foi Secretária Executiva do 
Mi- nistério da Educação e presidente do 
Comitê Gestor da Base Nacional Comum 
Curricular/ BNCC; foi Secretária Estadual 
de Educação de São Paulo e membro do 
Conselho Estadual de Educação de SP. 
Foi presidente do INEP de 1995 a 2002, 
sendo responsável pela refor- mulação do 
SAEB, implantação do ENEM e do Provão, 
organização do Sistema de Esta- tísticas 
Educacionais e implantação do PISA no 
Brasil. Participa do Movimento pela Base 
Nacional Comum Curricular e do Todos 
pela Educação. É membro da Academia 
Brasileira de Educação e da Academia 
Paulista de Educação.

Especialista em transformação digital, 
tecnologia educacional, metodologias 
ativas e inovação em educação presen-
cial, remota e híbrida. Google Innovator, 
Google Trainer, Lider GEG CDMX (Méxi-
co) e Mentora GEG for LatAm.
Oferece treinamento e consultoria para 
instituições e organizações educacionais 
no Brasil e na América Latina. Profissional 
multidisciplinar com Doutorado em Ciên-
cias e Especialização em Tecnologia da 
Informação, MBA em Marketing. Apaixo-
nado por aprender e ensinar, por tecno-
logia e inovação. Adora aprender coisas 
novas, criar recursos educacionais e fazer 
curadoria de conteúdo.

Pedagoga, escritora, palestrante, espe-
cialista em Base Nacional Curricular Co-
mum (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 
desafios e as possibilidades que o Novo 
Ensino Médio trará para as escolas, ges-
tores e professores.

Mestre em Didática das Ciências pela Uni-
versidade Laval, Québec, Canadá. Licen-
ciado em Física pela UnB e especialista 
em avaliação institucional pela Universi-
dade Católica de Brasília-UCB. Foi dire-
tor pedagógico da Associação de Ensino 
Unificado do Distrito Federal-AEUDF e 
atualmente dirige a VASCO MORETTO 
Consultorias Educacionais S/C Ltda. Com 
experiência docente de 40 anos, é um 
dos responsáveis pelo PAS (Programa de 
Avaliação Seriada) da UnB, primeira expe-
riência brasileira de seleção diferenciada 
para acesso ao ensino superior em insti-
tuições de ensino superior públicas. Tem 
vários livros e trabalhos publicados, entre 
eles - Prova - um momento privilegiado 
de estudo não um acerto de contas e - 
Construtivismo: a produção do conheci-
mento em aula. Eloquente, com talento 
e muita disposição, provoca reflexão e 
mudança na prática docente.

Possui graduação em Filosofia pela Fa-
culdade Filosofia Ciências e Letras de 
Palmas Pr (1988), mestrado em Educação 
pela Fundação Universidade Regional de 
Blumenau (1994) e doutorado em Educa-
ção - Wisconsin International University 
(1999). Atualmente é pesquisadora institu-
cional. professora da Faculdade ISULPAR. 
Coordenadora Pedagógica e Consultora 
para a área de Gestão e Políticas Publicas 
Educacionais.. Tem experiência na área 
de Educação, atuando principalmente 
nos seguintes temas: BNCC, Formação 
de Professores. Filosofia-ensino médio. 
LDBEN,Investigação científica. Filosofia 
da Educação, Ética e educação. Políticas 
educacionais. Gestão da educação. Ava-
liação institucional. Educação superior e 
paradigmas educacionais.

VASCO
PEDRO MORETTO

RENATO
CASAGRANDE

ZITA
LAGO

ROBERTA 
MAZZARIOL VOLPE AQUINO

MARIA
HELENA GUIMARÃES

PRISCILA
BOY
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PROGRAMAÇÃO

PALESTRA 1 - Trabalhando as aprendizagens essenciais em               
                   calendário unificado

Instrutor: Vasco Moretto 

OFICINA A - BNCC: Construção Curricular das Aprendizagens                        
               essenciais com foco na educação remota e híbrida

Instrutor: Karla Priscilla e Roberta Mazzariol Volpe Aquino

PALESTRA 2: Diversificando as múltiplas possibilidades   
                       das aprendizagens cognitiva, social e 
   emocional dos estudantes

Instrutor: Zita Lago

DAS 14H ÀS 15H

DAS 15H ÀS 17H

DAS 17H ÀS 18H

12 DE MAIO
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PALESTRA 3: Inquietações e desafios da escola e dos professores
Instrutor: Priscila Boy

OFICINA B: Práticas de ensino e aprendizagem na educação híbrida. 

Instrutor: José Moran e Roberta Mazzariol Volpe Aquino

PALESTRA 4: Materialização do currículo como caminho de supe-
ração dos desafios da educação em tempos de pandemia

Instrutor: Guiomar Namo de Melo
 

DAS 15H ÀS 17H

DAS 17H ÀS 18H

DAS 14H ÀS 15H

14 DE MAIO

PALESTRA 5: Planejamento para a retomada das aulas no 
contexto da pandemia

Instrutor: Maria Helena Guimarães

DAS 14H ÀS 15H

OFICINA C: Metodologias ativas entre pares e entre grupos na 
educação remota e híbrida

Instrutor: Lana Crivelaro  

DAS 15H ÀS 17H

PALESTRA 6: Educação como direito de todos e esperança nos-
sa de cada dia
Instrutor: Renato Casagrande 

DAS 17H ÀS 18H

13 DE MAIO
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DATA
12 A 14 DE MAIO 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 Treinamentos, Eventos e Serviços Ltda 
CNPJ: 10.614.200/0001-98

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

Banco do Brasil – 001
Agência: 1886-4 
Conta Corrente: 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).

www.ntceventos.com.br
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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

SIGA A NTC NAS REDES SOCIAIS!

www.ntceventos.com.br


