
ESTUDO E 
PLANEAMENTO



COLÉGIOS/ ESCOLAS DO 
CAMPO



Sejam Bem-Vindas/os, a partir daqui começaremos
nossos trabalhos de Estudo e Planejamento na escola.

Acolhimento

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Momento no qual o Docente realiza o acolhimento dos participantes, dá as Boas-Vindas a todos(as) os(as) profissionais da escola e transmite mensagens otimistas frente ao trabalho a ser realizado nos DOIS DIAS de ESTUDO e PLANEJAMENTO. Por fim, o Docente deseja um ótimo trabalho a todos(as)! Aqui o Docente precisa observar que também estará disponível material em separado, específico para esse momento de acolhimento.



Objetivo: Reforçar a importância da comunicação nos trabalhos e atividades escolares
cotidianas, bem como do entrosamento dos integrantes do grupo para que juntos possam
encontrar soluções referentes às necessidades da escola.

Materiais necessários: Aproximadamente vinte fichas com fotografias ou desenhos com
temas relacionados à realidade escolar e à especificidade da comunidade atendida pela
escola (exemplo: elementos representativos da comunidade/ do espaço escolar,
avaliação, indisciplina, currículo, planejamento, inclusão, etc.).
Passo 1: Divida a turma em 2 grupos. Cada grupo sorteará uma ficha e deve encenar
através de mímicas (sem qualquer som) o que está representado nas fichas, cada qual em
um intervalo de aproximadamente um minuto. Os demais integrantes devem procurar
adivinhar o que foi representado.
Passo 2: Após adivinharem o que foi representado, os integrantes devem explicar sobre a
importância do tema para o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes.

Dinâmica da comunicação gesticulada

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Docente, esta dinâmica pode ser desenvolvida em 40 minutos, e é  importante que as fichas sejam previamente elaboradas!



Novo Ensino Médio -
Itinerários Formativos

Dia 01
Momento 01
Tempo 4h

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Esta oficina está estimada para duração de 3h, incluindo intervalo.Nesse sentido, o tempo remanescente pode ser utilizado para esclarecimentos de questões referentes ao Novo Ensino Médio, de acordo com as necessidades do contexto escolar.Professores que tenham participado do Seminário de Foz de Iguaçu (2021) e do Seminário do Ensino Médio (Curitiba/2022), são importantes para auxiliar a realização desse momento.Os técnicos ponto focal (NEM) do Núcleo Regional de Educação bem como os técnicos que atendem a Educação do Campo podem ser acionados pela equipe pedagógica antecipadamente, a fim de apoiarem esclarecimentos de dúvidas, antes da realização da oficina.



Agenda
1 Objetivos e quebra-gelo 40 minutos

2 Para saber mais 30 minutos

Intervalo 20 minutos

3 Mão na Massa 50 minutos

4 Socialização 30 minutos

5 Finalização 10 minutos

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Estimativa de tempo para cumprir com as atividades.



Objetivos

• Compreender o que são os Itinerários
Formativos e sua importância no contexto do
NEM;

• Entender que os Itinerários Formativos
devem promover o aprofundamento das
aprendizagens e fomentar o protagonismo
estudantil.

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Destacar que os objetivos estão direcionados para o entendimento e compreensão da parte flexível do currículo, os Itinerários Formativos.



Notas do Presenter
Notas de apresentação
Convite para a participação  dos professores na oficina, destacando a temática principal.



Para trabalhar os conhecimentos prévios faremos um 
jogo de Verdadeiro ou Falso.

1. Reúnam-se em grupos de até 4 pessoas.
2. Apresentaremos afirmativas referentes aos Itinerários Formativos.
3. Para cada uma delas, os grupos terão 3 minutos para debater e 
refletir sobre o item proposto, conforme seus conhecimentos sobre IF.
4. Na sequência os grupos levantam a mão, concordando ou não.

Quebra gelo - Conhecendo os Itinerários

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Orientações sobre como será a atividade de “Quebra Gelo” introdutória. A escola organiza os grupos conforme a sua realidade, independentemente de formação inicial,  de possuir ou não Ensino Médio, ou área a qual os professores façam parte.É importante explicar bem como ocorrerá o jogo, mantendo o controle do tempo a cada questão, o ritmo e a participação ativa. Fomentar que os participantes efetivamente acionem seus conhecimentos prévios referentes ao tema.



Notas do Presenter
Notas de apresentação
É importante estimular a participação de todos sem se preocupar, neste momento, com a obrigatoriedade de responder corretamente. O que se destaca nessa atividade que será iniciada é justamente a construção e reconstrução de conhecimentos relacionados aos Itinerários Formativos.



Itinerários Formativos

1) Os IFs são um conjunto de situações educativas em que o
estudante aprofunda as suas aprendizagens.

Sim, os IFs são um conjunto de situações educativas que o
estudante irá escolher, conforme seus interesses, para
aprofundar e ampliar aprendizagens em duas Áreas do
Conhecimento.

Os Itinerários Formativos constituem-se em unidades
curriculares que compõem a parte flexível do Currículo, para
aprofundamento dos conhecimentos, possibilitando que os
estudantes façam escolhas conforme seus interesses, aptidões
e objetivos.

3 min

Notas do Presenter
Notas de apresentação
O tempo máximo estimado para troca de ideias em grupo foi de 3 minutos, mas não é necessário ficar aguardando o tempo acabar caso os grupos já tenham chegado a uma conclusão.Para cada questão, assim que os grupos sinalizarem 👍 ou 👎 o mediador pode perguntar qual a justificativa para concordar ou discordar, neste momento, com a resposta apresentada. Este procedimento pode ser bem importante para esclarecer dúvidas e alinhar alguns pontos sobre cada questão/afirmativa.Obs.: Após o jogo teremos o tópico “Para saber mais”, espaço destinado a mais alguns esclarecimentos sobre a temática



Itinerários Formativos
2) As Áreas do Conhecimento integradas nos Itinerários são
CHS+MAT (Ciências Humanas e Sociais Aplicadas com
Matemática) e CNT+LGG (Ciências da Natureza com Linguagens).

Não, a integração dos Itinerários Formativos
acontece entre CHS + LGG e CNT + MAT.

Lembrando: no Paraná temos também a oferta
do Itinerário voltado para a Formação Técnica e
Profissional.

3 min

Notas do Presenter
Notas de apresentação
O tempo máximo estimado para troca de ideias em grupo foi de 3 minutos, mas não é necessário ficar aguardando o tempo acabar caso os grupos já tenham chegado a uma conclusão.



Itinerários Formativos

3) Os Itinerários Formativos promovem valores universais 
dos professores e consolidam sua formação integral.

Aprofundam e ampliam aprendizagens dos estudantes.

Promovem valores universais dos estudantes.

Consolidam a formação integral.

3 min

Notas do Presenter
Notas de apresentação
O tempo máximo estimado para troca de ideias em grupo foi de 3 minutos, mas não é necessário ficar aguardando o tempo acabar caso os grupos já tenham chegado a uma conclusão.



Itinerários Formativos

Isso mesmo. Os Eixos Estruturantes também integram
diferentes arranjos de Itinerários Formativos e criam
oportunidades aos estudantes de vivenciarem
experiências educativas associadas à realidade
contemporânea, visando uma formação pessoal,
profissional e cidadã.

4) Os IFs se organizam a partir de 4 eixos estruturantes: Processos
Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural,
Empreendedorismo e Investigação Científica.

3 min

Notas do Presenter
Notas de apresentação
O tempo máximo estimado para troca de ideias em grupo foi de 3 minutos, mas não é necessário ficar aguardando o tempo acabar caso os grupos já tenham chegado a uma conclusão.



Itinerários Formativos

Não, os IFs têm as habilidades associadas às
Competências Gerais da BNCC e Habilidades específicas
das Áreas associadas aos Eixos Estruturantes: Processos
Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural,
Empreendedorismo e Investigação Científica.

5) As Habilidades dos IFs são as mesmas desenvolvidas na FGB.
3 min

Notas do Presenter
Notas de apresentação
O tempo máximo estimado para troca de ideias em grupo foi de 3 minutos, mas não é necessário ficar aguardando o tempo acabar caso os grupos já tenham chegado a uma conclusão.



Ensino Médio

Para melhor entender os Itinerários,
veremos alguns aspectos
importantes relacionados às
principais mudanças.20 min

Para saber mais

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Sintetizando alguns pontos levantados nas questões do quebra gelo, vamos mostrar alguns slides com conteúdos que podem ajudar a esclarecer mudanças referentes ao Novo Ensino Médio, especialmente aos Itinerários Formativos.



Ensino Médio

Carga horária

Deliberação n.º 04/2021 – CEE/PR

Os Itinerários Formativos constituem-se em unidades curriculares que 
compõem a parte flexível do Currículo para aprofundamento dos 
conhecimentos, possibilitando que os estudantes façam escolhas 

conforme seus interesses, aptidões e objetivos.

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Aqui temos um infográfico que mostra o aumento gradativo da carga horária correspondente aos IF a partir da 1ªsérie com 200h (PFO), 2ªsérie com 400h (Trilhas de aprendizagem) e 3ª série com 600h (Trilhas de aprendizagem).



Ensino Médio

Integração das Áreas

Além de ampliar
aprendizagens em duas
Áreas do Conhecimento
integradas e suas
aplicações em contextos
diversos, temos a oferta do
Itinerário para a Formação
Técnica e Profissional.

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Retomar o formato de oferta no Paraná: dois Itinerários Integrados entre áreas do conhecimento, além do Itinerário para Formação Técnica e Profissional.Obs.:Para a implantação encontram-se em estudo as diferentes realidades das escolas a serem contempladas em todo o estado do Paraná.



Ensino Médio

Foco nos objetivos

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Destacamos aqui o ponto central do currículo da FGB, os objetivos de aprendizagem.Aqui, a intenção é mostrar ao longo do desenvolvimento da oficina que na prática pedagógica organizada para os Itinerários Formativos, os objetivos de aprendizagem também serão o ponto de partida para o planejamento, assim como já ocorre na FGB.



Ensino Médio

Eixos estruturantes

Notas do Presenter
Notas de apresentação
A Portaria 1432/2018 (link) define os referenciais para a elaboração dos itinerários formativos, mostra os 4 eixos estruturantes e as habilidades associadas a cada um dos eixos.Recomenda-se a leitura prévia do conteúdo da Portaria.



Ensino Médio

Habilidades dos eixos

Notas do Presenter
Notas de apresentação
O slide reforça a organização das habilidades para os Itinerários Formativos por área do conhecimento, além das voltadas às competências gerais da BNCC.Novamente ratifica-se que as habilidades a serem desenvolvidas nos IFs não são as mesmas habilidades definidas na BNCC para a Formação Geral Básica (FGB). Conforme já citado,  as habilidades para os IFs estão detalhadas na Portaria 1432/2018.



É importante, ressaltar que o desenvolvimento 
desses itinerários foi coletiva e colaborativa, 
com a participação dos  NREs e de diversos 
colégios do campo  que cooperaram na sua 
elaboração com sugestões de temas para as 

unidades/trilhas a serem desenvolvidas, 
respeitando as especificidades dos povos do 

campo

Agora, vamos 
conhecer como os 

itinerários formativos 
para os Colégios do 

Campo estão 
elaborados.

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Docente, a organização dos itinerários formativos apresentadas nos próximos slides, estão disponibilizados no drive para que seja entregue uma cópia impressa para cada professor.



MATEMÁTICA E CIÊNCIAS DA NATUREZA
FORMAÇÃO GERAL BÁSICA Igual aos demais colégios

Pa
rte

fle
xí

ve
l

Projeto de vida Igual aos demais colégios (1.ª, 2.ª e 3.ª séries)

Educação Financeira Igual aos demais colégios (1.ª, 2.ª e 3.ª séries)

Pensamento Computacional Igual aos demais colégios (1.ª série)

A Matemática e os recursos de cálculo para a utilização no contexto do Campo e das 
Águas (Matemática)

Astronomia e suas implicações com as atividades do Campo e das Águas (Física)

Biotecnologia no contexto do Campo e das Águas (Biologia)

A matemática voltada às construções do contexto do Campo e das Águas 
Matemática)

Agroecologia, sustentabilidade e escolhas inteligentes (Biologia)

As relações da química com medicamentos, defensivos agropecuários e  
contaminação da água e do solo (Química)

Energias Convencionais, Tecnologias e os impactos ambientais e sociais decorrentes 
(Física)

Práticas experimentais: a química no cotidiano do campo e ilhas (Química)

Energias Renováveis no contexto do Campo e das Águas - (Física)

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Docente, é importante salientar aos professores que as unidades/trilhas de aprendizagem estão sendo elaboradas colaborativamente por professores dos colégios do Campo que se dispuseram a auxiliara nessa escrita. É importante destacar  que as unidades/trilhas em verde, inicialmente, são as que serão desenvolvidas em 2023 e as destacadas em alaranjado, em 2024. 



LINGUAGENS E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
FORMAÇÃO GERAL BÁSICA Igual aos demais colégios

Pa
rte

fle
xí

ve
l

Projeto de vida Igual aos demais colégios (1.ª, 2.ª e 3.ª séries)

Educação Financeira Igual aos demais colégios (1.ª, 2.ª e 3.ª séries)

Pensamento Computacional Igual aos demais colégios (1.ª série)

Empreendedorismo e cooperativismo voltados para a vocação regional (Filosofia)

Cultura corporal, lazer, saúde e trabalho (Ed. Física)

As diferentes configurações da cultura popular - as memórias regionais (Arte)

Diversidade Linguística e argumentação - oralidade e escrita (Língua Portuguesa)

Recursos naturais, clima e seus impactos no contexto do Campo e das Águas 
(Geografia)

O Paraná e seu contexto local, histórico e social - economia, poder, cultura e 
identidade (História)

LEM para o mundo do trabalho (Espanhol/Inglês)

Políticas trabalhistas, legislações e relações de trabalho no campo (Sociologia)

Cultura e identidade nas manifestações artísticas e culturais relacionadas ao 
movimento, ao teatro e à música (Arte)

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Docente, é importante salientar aos professores que as unidades/trilhas de aprendizagem estão sendo elaboradas colaborativamente por professores dos colégios do Campo que se dispuseram a auxiliara nessa escrita. É importante destacar  que as unidades/trilhas em verde são as que serão desenvolvidas em 2023 e as destacadas em alaranjado, em 2024. 



Você deve ter observado que o  itinerário 
formativo Matemática e Ciências da Natureza 
apresenta duas trilhas para serem desenvolvidas 
na 2.ª série do NEM, ambas relacionadas com o 
componente curricular Matemática - “A 
Matemática e os recursos de cálculo para a 
utilização no contexto do Campo e das Águas” e “A 
Matemática voltada às construções no contexto 
do Campo e das  Águas”. 

E que o mesmo acontece, na 3.ª série, com as trilhas “ Energias 
Convencionais, Tecnologias e os impactos ambientais decorrentes” 
e “Energias Renováveis no contexto do Campo e das Águas, 
relacionadas com o componente curricular Física. 
Vamos refletir uma pouquinho sobre isso?

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Docente, você deverá levar os professores a observarem esse detalhe do itinerário formativo Matemática e Ciência da Natureza, pois ela é fundamental para a atividade a ser feita na sequência...



Para refletir sobre o que foi apresentado no slide 
anterior:
1. Reúnam-se  em trios e reflitam sobre a 
organização do IF Matemática e Ciências da 
Natureza. Ela apresenta algum problema?
2. Após essa reflexão, respondam aos 
questionamentos abaixo e registrem suas 
respostas nos espaços correspondentes.
a) Vocês concordam com essa organização? Duas 
trilhas, com a mesma temática em um mesmo 
ano?  
b) Essas trilhas podem ser integradas em  uma só 
e acrescentarmos outra do mesmo componente 
curricular? Ou podemos modificar essa 
organização e desenvolver uma na 2. ª série e 
outra na 3.ª? 
c) Vocês têm outra sugestão a fazer para os IFs do 
NEM_Campo?

10 min

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Pede-se a organização da sala em trios, com professores de componentes curriculares diferentes, para que possa refletir sobre o organização do IF Matemática e Ciências da Natureza. Docente, todos os professores, independente de sua área de atuação deverão realizar essa atividade.  Lembre-os que a elaboração das ementas dos IF do NEM _ Campo está sendo feita colaborativamente e que é possível, nesse momento, sugerir alterações na organização desses IF. Desta forma, este é o momento para fazerem suas sugestões sobre a organização das trilhas que compõem os IF. Essa reflexão deve ser respondida, no documento  disponibilizado no drive., que deverá ser impresso para o preenchimento pelos grupos e encaminhado ao NRE para envio ao DEIN/Coordenação de Diversidade e Direitos Humanos/Educação do Campo.



Estrutura das Trilhas dos Colégios do Campo

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Apresentação geral dos itens que compõem cada Trilha de Aprendizagem, independentemente do itinerário e da área de conhecimento. São, portanto, comuns à estrutura das trilhas.Nesse slide em destaque: indicação do trimestre; os conhecimentos prévios que apoiam o desenvolvimento da seção temática; o objetivo de aprendizagem; objeto do conhecimento e a sugestão de conteúdo que pode favorecer o objetivo de aprendizagem.



Estrutura das trilhas

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Apresentação geral dos itens que compõem cada Trilha de Aprendizagem, independentemente do Itinerário e da Área de Conhecimento. São, portanto, comuns à estrutura das trilhas.Nesse slide, destacam-se: problematizando (encaminhamento inicial, que pode ser inserido nas ementas das trilhas dos IF dos Colégios do Campo, com objetivo de instigar o professor para a identificação da problemática que tem aderência ao tema da seção); estratégias de ensino; recursos utilizados (descrição de vídeos, textos, podcast, etc.); avaliação; Integração (saberes de outra área integrada que podem contribuir para o desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem da seção temática) e o aprofundamento para a prática integrada (referenciais e recursos de apoio para o professor desenvolver os objetivos da trilha).



Intervalo

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Combinar o horário da volta do intervalo.



MÃO NA MASSA

Compartilhem as respostas 
registradas.

30 min

Socialização 



Finalização

“Observe que as particularidades do planejamento de
ensino - escolhas sobre métodos de ensino, sequência de
aulas e recursos materiais - podem ser concluídas com
sucesso somente depois que identificarmos os resultados
e avaliações desejados e considerarmos o que eles
implicam. Ensino é um meio para um fim. Ter um
objetivo claro ajuda a focar nosso planejamento e guiar
a ação intencional na direção dos resultados
pretendidos.”

WIGGINS e McTIGHE (2019)

Notas do Presenter
Notas de apresentação
WIGGINS, Grant. MCTIGHE, Jay. Planejamento para a compreensão. Porto Alegre: Penso, 2019.Trecho final com o objetivo de consolidar a importância da organização da prática docente, com base nos objetivos de aprendizagem a serem atingidos.
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