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Avisos Importantes! 
01       Informações Importantes 45 minutos 

Atenção! 

1º momento – Informações 



Avisos Importantes! Olá, equipe, seja bem-vinda a mais um dia de formação! 
Para iniciar este dia, vamos pensar o quanto a formação continuada é importante 
para nossa atuação. 

Quanto tempo você tem destinado à formação continuada nos últimos meses? 

Pensando nisso... 

Esta é a oportunidade de participar de um Programa de Formação 
planejado para você que está em sala de aula. 



 



 



Grupo de 
Estudos  

FORMADORES  EM 

AÇÃO 

Trabalha o currículo priorizado  

por meio de tecnologias  

educacionais, metodologias  

ativas e trabalho colaborativo. 

Contribui com a prática do  

professor de forma efetiva na  

elaboração de suas aulas. 

É formação continuada em  

serviço vinculada à hora-  

atividade. 



História 

Química 

Geografia 

Biologia 

Ciências 

Matemática 

Língua  

Portuguesa 

Grupo de 
Estudos  

FORMADORES  

EM AÇÃO 

14 mil 
professores  

concluintes 

700 
professores  

formadores 

Em 2021... 

Formação para todos  

os  Componentes  

Curriculares e  

Pedagogos 

Início em 

 fevereiro  

e março 



Ei, você! 
Vai perder essa 
oportunidade? 

 
 

Saiba como participar... 
 



Professor Formador 

E você, professor(a), que auxilia todos aí na sua escola, que tal se desafiar?  

Inscreva-se para professor formador e compartilhe ainda mais o seu 

conhecimento. 

Inscreva-se! 
https://forms.gle/nrwU7DB2dDo8kPHt5 

http://www.educacao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/file

s/documento/2020-12/edital_142020_dgseed.pdf 

http://www.educacao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-12/edital_142020_dgseed.pdf
http://www.educacao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-12/edital_142020_dgseed.pdf
http://www.educacao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-12/edital_142020_dgseed.pdf
http://www.educacao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-12/edital_142020_dgseed.pdf


Não perca mais tempo! As inscrições para cursistas estão abertas! 

Inscreva-se! 

https://forms.gle/EQK5xckPMpTs95gG8 

Cursista 

https://forms.gle/EQK5xckPMpTs95gG8


Equipe diretiva, compartilhe com sua equipe o vídeo sobre o Formadores em 

Ação, feito no Seminário “Aprendizagem em Foco”. 
 

Na equipe, há quem tenha participado do  

Grupo de Estudos de 2020?  

Compartilhe com os(as) colegas sua experiência! 

A equipe terá 15 minutos para esta atividade 

Aqui encontramos algumas experiências de colegas da rede: 
https://www.youtube.com/watch?v=dPHP08Z_VzE&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dPHP08Z_VzE&feature=youtu.be


Professor(a), você já participou 
desta consulta? 

Mais um recado importante... 



O Referencial Curricular do Novo Ensino Médio Paranaense, 
disponível no Portal Dia a Dia Educação, estará recebendo 
sugestões, dúvidas no período de 03/02 a 28/02. Toda a 
comunidade poderá participar.  
 

Acesse o portal para conhecer o documento e fazer suas 
contribuições! 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo

/conteudo.php?conteudo=1681 

 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1681
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1681


https://www.youtube.com/watch?v=EEwjAhPG4n0&list=PL8MC9s1qHrSWE7fG_anKVqBjQZgukjYgZ’ 

 

Para entender mais, assista ao vídeo: 

Nas nossas Playlists do Novo Ensino Médio: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8MC9s1qHrSWE7fG_anK
VqBjQZgukjYgZ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EEwjAhPG4n0&list=PL8MC9s1qHrSWE7fG_anKVqBjQZgukjYgZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8MC9s1qHrSWE7fG_anKVqBjQZgukjYgZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8MC9s1qHrSWE7fG_anKVqBjQZgukjYgZ


RCO 2.0 

30 minutos 
03         Currículo Priorizado e Nivelamento 

45 minutos 
04         Início do Planejamento 

1h30 
02 

1º Momento – Agenda 



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 



  

1 

              LRCO 2.0 - PASSO A PASSO DO ACESSO   
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3 

              LRCO 2.0 - PASSO A PASSO DO ACESSO   



  

4 

5 

              LRCO 2.0 - PASSO A PASSO DO ACESSO   
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7 

              LRCO 2.0 - PASSO A PASSO DO ACESSO   
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9 

              LRCO 2.0 - PASSO A PASSO DO ACESSO   
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11 

              LRCO 2.0 - PASSO A PASSO DO ACESSO   
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13 

              LRCO 2.0 - PASSO A PASSO DO ACESSO   



  

14 

              LRCO 2.0 - PASSO A PASSO DO ACESSO   



  

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? 

 
 

 



PLANEJAMENTO 
 

Agora que conhecemos o LRCO 2.0 e como ele pode 
contribuir para o nosso planejamento, vamos partir para 

ação? 
Antes, porém, é importante relembrarmos  que, no ano de 

2020, devido à situação emergencial, causada pelo isolamento 
devido à pandemia de Covid-19, os estudantes não 
conseguiram se apropriar de todos os objetivos de 

aprendizagem e conteúdos curriculares. 
Por isso,  no planejamento deste ano, devem ser considerados 

dois pontos muito importantes.  
 

Vamos relembrar quais são?  
 



PLANEJAMENTO 

    NIVELAMENTO  
CURRÍCULO 

PRIORIZADO 

Organização curricular com 
foco no desenvolvimentos de 
aprendizagens a partir de  
conteúdos essenciais. 
 
O que o estudante não pode 
deixar de aprender para 
avançar na aprendizagem. 
 
O Plano de Aula no RCO 2.0 
está organizado de acordo 
com o Currículo Priorizado. 

Tem como foco a retomada 
das aprendizagens 

essenciais, em cada um dos 
anos/séries visando o 
desenvolvimento das 

habilidade que possibilitam 
aos estudante progredir em 

sua trajetória escolar. 
 
 

 
O Currículo Priorizado pode ser consultado pelo link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1oW34kJC6mvU9SbTojOOgvbdo
H1kaPIP_?usp=sharing 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1oW34kJC6mvU9SbTojOOgvbdoH1kaPIP_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oW34kJC6mvU9SbTojOOgvbdoH1kaPIP_?usp=sharing


  

Ensino 
Híbrido 

Planejamento 

2021 

Currículo  
Priorizado 

Planos de Aula 
RCO 2.0 

Nivelamento 
Constante 

Elementos do Planejamento 
2021 



PLANEJAMENTO - Processo de Transição 

    

Um aspecto muito importante, e que não pode ser esquecido no 
Planejamento Docente, é a transição entre as etapas. 

 
Para a nossa rede, esse processo acontece quando recebemos o 

estudante no 6º ano do  Ensino Fundamental, e quando ele 
passa do 9º ano do Ensino Fundamental para a 1ª série do  

Ensino Médio. 
 

É preciso que estejamos atentos aos estudantes que passam 
por esse processo de transição! 



PLANEJAMENTO - Processo de Transição 

    

https://www.youtube.com/watch?v=ml5Vh4okn3c&feature=youtu.be 

Professores dos 6º anos e 1ª séries, ao realizar seus planejamentos: 

Reflitam sobre o processo de transição. 

Busquem compreender o processo de desenvolvimento e aprendizagem conforme a 
faixa etária do estudante do 6º ano e 1ª série. 

Pensem de que forma, a partir das atividades realizadas na escola e em sala de aula, 
é possível desenvolver a autonomia dos estudantes com relação ao processo de 
ensino-aprendizagem. 



 HORA DE PLANEJAR!  

✔ Permaneçam reunidos com colegas do mesmo 
componente e/ou área de conhecimento; 

 
✔ A partir das sugestões, elencadas nesses Planos, bem 

como dos elementos do planejamento, e ainda do 
contexto de suas turmas e dos estudantes, elabore o 
Planejamento do Primeiro Trimestre letivo de 2021; 
 

Conforme os 
protocolos de 

segurança 

Você pode acessar os Planos de Aula do LRCO no link: 
https://drive.google.com/drive/u/1/mobile/folders/1IKZsWyBFhq6mqQ9HNohf
Jg5GrP21HfwO?usp=sharing 

 



 HORA DE PLANEJAR!  

 
✔Relembrem os possíveis cenários na volta às aulas trabalhados nas 

oficinas do primeiro dia. 
 
✔Não se esqueçam de enriquecer os encaminhamentos metodológicos, 

pois eles são muito importantes e devem considerar a realidade da sua 
turma. 

 
✔ Pensem também nos instrumentos avaliativos de acordo com a 

organização da sua turma. 

Quer mais dicas de encaminhamentos metodológicos para o 
Ensino Híbrido, veja o Anexo I 



 NÃO SE ESQUEÇA !!!  

1. Faça o seu planejamento diretamente no RCO 2.0; 
 

2. Ao clicar no Módulo Planejamento, você verá duas 
opções: EXIBIR ou ALTERAR; 
 

3. Ao clicar na opção Alterar você poderá editar as 
informações e salvar. 
 



Você pode  
EDITAR. 



 Como ficará o planejamento 
depois de finalizado. 



HORA DE PLANEJAR!!! 

  

“Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender 

a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o 

sonho pelo qual se pôs a caminhar”. 

Paulo Freire 

 

https://www.pensador.com/autor/paulo_freire/


4h  04         Planejamento 1º trimestre 

2º Momento – Agenda 


