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Implantação do 

Novo Ensino Médio: 

Planejamento



1.   Objetivos  …………………………………………….  10 min  

2.  Mão na Massa (introdução)  ................  20 min

3.  Planejamento e RCO ……………………......  40 min

4.  Planejamento 1º tri     ……………………......  6h30 min



• Analisar o RCO+;

• Realizar o Planejamento para o 1º 

trimestre, de maneira integrada, por 

meio do RCO+;

• Concluir o Planejamento para os 

primeiros 15 dias de aula -

diagnóstico e nivelamento.
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• Os professores que atuam na 2ª e 3ª série 

do Ensino Médio, deverão seguir a proposta 

de planejamento para essas séries, 

seguindo as mesmas orientações do 

Ensino Fundamental.



● Acesse o RCO+;

● Baixe o arquivo do planejamento do 1º trimestre do 

seu componente curricular;

● Junte-se aos colegas da mesma área e faça uma 

análise;

● Considere a ordem das aulas, a progressão das 

aprendizagens e as possibilidades de integração.



Neste link você encontra todos os 

Planos de Aula do RCO+aulas em PDF:

https://drive.google.com/drive/folders/1Uak41h9y

59ISdT_we1NYDw2Rc0dLPVe2

https://drive.google.com/drive/folders/1Uak41h9y59ISdT_we1NYDw2Rc0dLPVe2
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Currículo Priorizado 9º ano

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/

1Gs5f779VhA3oJKQxF5MwJ5vvVOOLHFmG

Planejamento trimestral do 

RCO+

Registros relativos à 

aprendizagem dos estudantes 

ingressantes e retidos na série.

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Gs5f779VhA3oJKQxF5MwJ5vvVOOLHFmG


1 – Avalie as expectativas de aprendizagem a serem

consideradas.

2 – Identifique as possibilidades de integração dos saberes

dentro da sua área de conhecimento.

3 – Realize o planejamento da primeira quinzena diretamente

no RCO+.
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Currículo do Ensino 

Médio do Paraná

Planejamento trimestral do 

RCO+



● Considere a ordem das aulas, a progressão das 

aprendizagens e as possibilidades de integração;

● Analise se as atividades apresentadas estão alinhadas 

com a realidade de sua escola, caso não verifique as 

possibilidades de encaminhamento metodológico;

● Analise quais instrumentos avaliativos vão garantir um 

acompanhamento da aprendizagem do estudante.



https://youtube.com/playlist?list=PL8MC9s1qHrSVlH9DUKGvGJv6WigV8d14e

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1DLL0sEeljXSCcWT9kPxsMEMhDMuLxukx

https://youtube.com/playlist?list=PL8MC9s1qHrSVlH9DUKGvGJv6WigV8d14e
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1DLL0sEeljXSCcWT9kPxsMEMhDMuLxukx


contato.nem@escola.pr.gov.br


