
NOVO ENSINO MÉDIO: EFETIVANDO NA 
ESCOLA A FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULAR, 
OS ITINERÁRIOS FORMATIVOS E O 
PROTAGONISMO JUVENIL

SEMINÁRIO ON-LINE • 100% AO VIVO

29 DE JUNHO E 06 DE JULHO DE 2022

Emilio Munaro
Jane Haddad
Karla Priscilla
Lara Andreia Crivelaro
Maria Helena Guimarães de Castro
Maria Inês Fini
Priscila Boy
Roberta Mazzariol Volpe Aquino

 • Juventudes e protagonismo juvenil.
 • Aprendizagem por competência.
 • Como engajar os estudantes nesta nova prática.
 • Currículo fundamentado em competências.
 • Articulação entre as áreas de conhecimento.
 • Flexibilização curricular do novo ensino médio.
 • Projeto de vida.

PALESTRANTES DESTAQUES
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Estamos em 2022 e o Novo Ensino Médio chegou nas escolas e, 
com ele, muitos desafios para os professores e para os gestores 
escolares. Para os que estão em busca de conhecimento e se pre-
param para este momento, trazemos neste seminário as questões 
mais relevantes para a implementação do Novo Ensino Médio.

Com abordagem dinâmica, interativa e prática, os temas serão tra-
balhados em sintonia com os desafios propostos para as escolas 
e professores. Participando do evento os professores e gestores 
serão capazes de implementar estratégias, utilizar ferramentas 
tecnológicas e metodologias ativas de maneira efetiva, atrativa e 
eficaz, na efetivação do Novo Ensino Médio e da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC).

A NTC por meio de sua plataforma virtual, promove formação em 
alta qualidade com profissionais de excelência, disponibilizando 
materiais didáticos, palestras e oficinas de forma interativa, fazen-
do com que o participante desenvolva e amplie conhecimentos de 
maneira mais autônoma.

SOBRE O
EVENTO

Educadores de renome nacional colocam em pauta a aceleração 
da aprendizagem, com suporte pedagógico e emocional, para 
melhorar os resultados da escola.

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

2www.ntceventos.com.br
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 • Juventudes e protagonismo juvenil.

 • Aprendizagem por competência.

 • Como engajar os estudantes nesta nova prática.

 • Currículo fundamentado em competências.

 • Articulação entre as áreas de conhecimento.

 • Flexibilização curricular do novo ensino médio.

 • Projeto de vida.

DESTAQUES

Promover a compreensão acerca do Ensino Médio e de sua 
implementação no âmbito das redes de ensino, ampliando co-
nhecimentos, habilidades e técnicas em docência, contribuin-
do para a uma educação de qualidade. 

OBJETIVO

FORMATO DO EVENTO

Este Curso se dará à distância, através da poderosa tecno-
logia 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 renomados palestrantes, para 
até 5000 (cinco mil) participantes simultâneos, que forne-
ce uma experiência atraente e abrangente, produzindo um 
maior retorno do investimento para o Órgão e o participante.

Professores do ensino médio, coordenadores pedagógicos, 
supervisores, diretores e gestores escolares, profissionais de 
apoio educacional, monitores e outras áreas ligadas à docên-
cia.

PÚBLICO ALVO 

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”.

METODOLOGIA
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Porque você vai repensar o planejamento, a me-

todologia e as estratégias para os jovens e juven-

tudes.

Porque você vai conhecer metodologias ativas de 

aprendizagem.

Porque você vai aumentar as habilidades digitais 

e conhecer ferramentas educacionais efetivas.

Para implementar a BNCC e o Novo Ensino Médio.

Porque você vai repensar o processo avaliativo.

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

REQUISITOS TÉCNICOS
RECOMENDADOS

POR QUE
PARTICIPAR?
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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, transmis-
são 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 apresenta-
dor da plateia! 

Baixo custo
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 - 100% AO VIVO
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PALESTRANTES

EMILIO MUNARO
Consultor especializado em educação, conferencista, palestrante, educador e professor de inglês, certificado 
pela Universidade da Pennsylvania (Professional Proficiency in English, TOEIC, (USA). É graduado em Tecnologia 
da Informação pela Universidade Mackenzie e tem MBA Internacional pela Rotman Business School, 
Universidade de Toronto no Canadá. Durante os últimos 25 anos, foi executivo de empresas multinacionais 
americanas, entre elas, IBM e McAfee, onde inclusive assumiu como CEO da McAfee no Brasil. Como primeiro 
Diretor de Educação da Microsoft no Brasil e Ex-Vice-presidente do Instituto Ayrton Senna especializou-se no 
estudo e pesquisa da educação pública brasileira e mundial, com foco em desenvolvimento socioemocional, 
tecnologia e inovação. Foi apontado pela Planeta Educação dentre os “12 Mais Relevantes Pensadores 
de Educação Contemporânea no Mundo” em 2012. É membro do Movimento Todos Pela Educação e do 
Conselho de Administração da ONG Cidadão Pro Mundo, onde leciona como professor voluntário de inglês 
há mais de 15 anos para alunos em comunidades carentes em São Paulo. Apaixonado por antropologia, 
sociologia e história já esteve em 111 diferentes países no mundo.

Mestre em Educação pela Universidade Tuiuti do Paraná (2010-2013). Docência do Ensino Superior pelo 
Centro Universitário Newton Paiva (2004), Teoria Psicanalítica pela UFMG (2001) e Psicopedagogia pelo Centro 
Universitário de Belo Horizonte (1999). Graduada em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais (1998). Atuou em escolas como professora, coordenadora pedagógica e diretora.  É conferencista, 
tendo participado de inúmeros eventos educacionais (nacional e internacional). Autora dos livros: “Educação 
e Psicanálise: Vazio existencial”, “O Que Quer a Escola: Novos Olhares resultam em Outras Práticas” e Cabeça 
nas Nuvens: orientando Pais e Educadores sobre o Transtorno do Déficit de Atenção, publicados pela editora 
WAK, do Rio de Janeiro. Co-autora do livro Escola no Divã lançado em 2018. Capítulo em Parceria com 
Eduardo Lucas Andrade do artigo: Psicanálise e Educação: um tempo sem sujeito e sujeitos sem tempo. Livro: 
A Psicanálise na Vida Cotidiana. Vol3. 2021.

JANE HADDAD

Educadora, Especialista em Educação Digital e Metodologias Ativas, Google Innovator 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 encantador, 
despertando o desejo e a paixão pela aprendizagem, levando sabor ao saber”.

KARLA PRISCILLA

Formou-se em Ciências Sociais pela UNICAMP em 1991. Obteve o título de Mestre em Sociologia pela 
UNICAMP em 1995 e Doutora em Sociologia pela UNESP em 2000. Foi diretora dos cursos de pós-
graduação da Metrocamp, foi reitora de planejamento e desenvolvimento institucional da UNIGRANRIO, foi 
coordenadora geral de educação à distância na instituição de São Leopoldo Mandic. Ela foi também diretora 
do Faculdade Policamp. CEO da EFIGIE Educacional, uma empresa internacional de educação que promove 
a internacionalização entre estudantes e instituições de ensino superior. Também atua como Diretora Geral 
da Franklin High School no Brasil. Tem experiência docente na área de Sociologia, com foco em Metodologia 
de Pesquisa e Sociologia da Comunicação. Autora de três livros, desenvolve pesquisas nos seguintes temas: 
Educação Internacional, Comunicação e Democracia, Políticas Públicas e Cidadania. Ela tem experiência em 
administração universitária e acadêmica.

LARA ANDREIA CRIVELARO



7www.ntceventos.com.br

Normalista, pedagoga, doutora em educação, fundadora da Faculdade de Educação da UNICAMP, 
foi diretora do INEP onde criou e coordenou o ENEM e o ENCCEJA,1998-2002; desenvolveu 
sistemas de currículo e avaliação para escolas, municípios e estados. Foi presidente do INEP 2016-
29019. Faz parte dos Conselhos: Todos pela Educação, Movimento pela BNCC desde 2016 e do 
Conselho Cientifico da ABAVE desde 2018. É presidente da ANEBHI desde 2020 e pesquisadora 
“hors concours” na Cátedra de Educação Básica do IEA/USP desde 2021.

MARIA INÊS FINI

Socióloga, Mestre em Ciência Política, professora aposentada da UNICAMP. Atualmente é 
presidente do Conselho Nacional de Educação/CNE e presidente da ABAVE/Associação Brasileira 
de Avaliação Educacional. É também Embaixadora do PISA para Escolas no Brasil e consultora 
educacional. Foi Secretária Executiva do Ministério da Educação (2016-2018) 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 reformulação do SAEB, implantação do ENEM e do Provão, 
organização do Sistema de Estatísticas Educacionais e implantação do PISA no Brasil. Participa do 
Movimento pela Base Nacional Comum Curricular e do Todos pela Educação. É membro titular da 
Academia Brasileira de Educação e da Academia Paulista de Educação. Publicou vários artigos e 
capítulos de livros sobre educação e políticas públicas no Brasil.

MARIA HELENA GUIMARÃES DE CASTRO

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 desafios e as possibilidades que o Novo 
Ensino Médio trará para as escolas, gestores e professores.

PRISCILA BOY

Especialista em transformação digital, tecnologia educacional, metodologias ativas e inovação 
em educação presencial, remota e híbrida. Google Innovator, Google Trainer, Lider GEG CDMX 
(México) 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 Ciências e Especialização em Tecnologia da Informação, MBA em Marketing. 
Apaixonado por aprender e ensinar, por tecnologia e inovação. Adora aprender coisas novas, 
criar recursos educacionais e fazer curadoria.

ROBERTA MAZZARIOL VOLPE AQUINO
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Palestra 1: Flexibilização Curricular no Ensino Médio: quais 
os caminhos possíveis?
Palestrante: Maria Inês Finni

Palestra 2: Itinerários formativos: como organizar, elaborar 
e desenvolver na sua escola
Palestrante: Priscila Boy

Palestra 3: Protagonismo juvenil: resolução de problemas 
da vida real
Palestrante: Lara Andreia Crivelaro

Palestra 4: Projeto de vida de jovens com a perspectiva da 
educação emocional
Palestrante: Jane Haddad

Palestra 5: A reforma do ensino médio e o futuro do ENEM: 
desafios e possibilidades
Palestrante: Maria Helena Guimarães

Oficina A: Os novos gêneros midiáticos da BNCC no Ensino 
Médio
Instrutora: Roberta e Karla

Palestra 6: Possibilidades e desafios do projeto de vida no 
Ensino Médio 
Palestrante: Emilio Munaro

PROGRAMAÇÃO

DAS 14H ÀS 18H

DAS 14H ÀS 18H

29 DE JUNHO - TARDE

06 DE JULHO - TARDE
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DATA
29 DE JUNHO E

 06 DE JULHO DE 2022

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

CARGA HORÁRIA
08 HORAS

HORÁRIO
14 ÀS 18 HORAS

AGENDA
ONLINE

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 captação de som ou imagem das aulas, bem como o seu compartilhamento por qualquer meio ou mídia.

REPLAY: Os inscritos poderão ver/rever réplica (replay) do evento por mais 2 dias 
após a sua realização. 
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R$ 1180,00
por participante

 ■ Apostila digital especifica 
     do  seminário.

 ■ Certificado Digital.

PAGAMENTO

O pagamento da inscrição deverá ser efetuado em nome 
de Instituto NTC do Brasil 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).

INVESTIMENTO
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SCS Quadra 9 Bloco C Ed. Parque Cidade Corporate Sala 1001 Parte H 110 -
Asa Sul | Brasília

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

eventosonline@ntceventos.com.br

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

INFORMAÇÃO E
INSCRIÇÕES

www.ntceventos.com.br

SIGA A NTC NAS REDES SOCIAIS!

@NTCNT @ NTCINSTITUTO@NTC_EVENTOS


