




Objetivos 

➔Conhecer o LRCO 2.0 utilizando esse recurso para o 
planejamento docente. 
➔ Relembrar a importância do Nivelamento constante. 
➔ Conhecer o Currículo Priorizado 
➔Planejar com base no Currículo Priorizado. 
➔ Elaborar o Planejamento do primeiro trimestre de 2021. 

 
 

 
 



  

Já sabemos o que é o LRCO, mas... 
 

… o LRCO 2.0!? 
 

“Que novo recurso é este? O que mudou?” 
Assista ao vídeo a seguir para entender 

melhor! 
 
 

 



  

https://youtu.be/IyZ4x4RtF94 
 

Apresentação do LRCO 2.0 

https://youtu.be/IyZ4x4RtF94


  

 

O LRCO 2.0 é um suporte pedagógico, e se apresenta como uma 
ferramenta de planejamento para professores e professoras 
que, através dele, podem: 

 

1. Selecionar rapidamente um Plano de Aula. 

2.  Acessar Planos de Aulas com as aprendizagens essenciais a 

serem retomadas e aprofundadas em 2021. 
 

 

O LRCO 2.0  está organizado de acordo com o Currículo 
Priorizado 
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NA PRÁTICA – Explorando o RCO 

Agora que já conhecemos o LRCO 2.0 vamos experimentar? 

1) A equipe poderá se dividir por componente e/ou área do conhecimento; 

2) Cada grupo deverá selecionar um Plano de Aula disponível no RCO 2.0, de acordo 

com a sua atuação;  

3) Com o Plano de Aula selecionado – organização curricular, slides, videoaula, 

exercícios e outras sugestões, cada grupo deverá elaborar como essa aula poderá 

ser desenvolvida. 

Não se esqueçam de considerar o contexto da sua escola, a realidade dos seus 
estudantes e contemplar as diferentes possibilidades e cenários!  

A equipe terá 
60 minutos 
para essa 
atividade! 

Conforme os 
protocolos de 

segurança 



  

SOCIALIZAÇÃO – Explorando o RCO 

1. Após as discussões nos grupos, vamos socializar com toda a turma;  

2. Dois participantes, de grupos diferentes, devem comentar um dos questionamentos propositivos abaixo.  

Como vocês se sentiram 

ao acrescentarem suas 

especificidades ao 

planejamento? 
 

Quais os pontos 

positivos no novo 

LRCO? 

Quais os pontos de 

atenção que 

identificaram? 

 
 

 


