


Acompanhe, 
nas próximas 
páginas, nossa 
programação 
e clique no 
horário do curso 
desejado para 
ter acesso.

Durante a semana de 05 a 09 de julho de 
2021, a Assessoria de Áreas promoverá 
uma série de encontros, transmitidos 
pelo YouTube, com o objetivo de 
apresentar algumas sugestões de 
organização e planejamento dos livros 
didáticos do volume 3, por componente 
curricular e segmentos, a partir dos 
diferentes recursos didáticos do Sistema 
de Ensino Aprende Brasil (considerando 
possibilidade de ensino híbrido).

A proposta é oportunizar, 
aos professores dos 
municípios conveniados, 
algumas ideias para o melhor 
aproveitamento dos recursos 
disponíveis (Livro Didático 
Integrado Aprende Brasil e 
Aprende Brasil Digital), para 
que, cada um, diante de seu 
contexto e demandas, possa 
traçar seu planejamento.



PROGRAMAÇÃO Duração dos cursos: 1h30
Horário de Brasília

Clique no horário do curso 
desejado para ter acesso.

8h30 - 10h
CRECHE - G1 ao G3
Literatura: universo mágico das 
palavras na Educação Infantil

8h30 - 10h
ARTE - 1º ao 5º ano
Estratégias para uma aprendizagem 
significativa em Arte

8h30 - 10h
HISTÓRIA - 1º ao 5º ano
Leitura crítica de pinturas, desenhos e 
gravuras nas aulas de História

10h30 - 12h
MATEMÁTICA - 1º ao 3º ano
Estratégias didáticas para o ensino da 
Matemática

10h30 - 12h
LÍNGUA INGLESA - 6º ao 9º ano
Engajamento do aluno e do professor 
na aprendizagem de Língua Inglesa

10h30 - 12h
LÍNGUA PORTUGUESA - 6º ao 9º ano
Leitura de imagens: estratégias para 
ampliar o estudo dos textos

14h - 15h30
CRECHE - G1 ao G3
Literatura: universo mágico das 
palavras na Educação Infantil

14h - 15h30
MATEMÁTICA - 4º e 5º ano
Estratégias didáticas para o ensino da 
Matemática

16h - 17h30
LÍNGUA PORTUGUESA - 1º ao 3º ano
O lúdico nas aulas de Língua 
Portuguesa

16h - 17h30
ARTE - 6º ao 9º ano
Estratégias para uma aprendizagem 
significativa em Arte

16h - 17h30
CIÊNCIAS - 6º ao 9º ano
O percurso da vida: Ensino 
contextualizado de Ciências.

05 de julho de 2021

https://youtu.be/u0Zb_SuLoAo
https://youtu.be/jHw2lkgAWTc
https://youtu.be/zya1jvaqfXA
https://youtu.be/cmMvsl4cSRM
https://youtu.be/uiH4FfXj6uY
https://youtu.be/KYkgDGv3pQ4
https://youtu.be/YF_IOciyw00
https://youtu.be/xgwwp9gpmPo
https://youtu.be/dOKZQxlL-I4
https://youtu.be/PGYdH9xbBBg
https://youtu.be/-DnYTDg5Qxk


PROGRAMAÇÃO Duração dos cursos: 1h30
Horário de Brasília

Clique no horário do curso 
desejado para ter acesso.

06 de julho de 2021

8h30 - 10h
LÍNGUA INGLESA - 1º ao 5º ano
Práticas Pedagógicas para a aula de 
língua inglesa 

8h30 - 10h
CRECHE - G1 ao G3
Era uma vez, muitos meses atrás, 
quando os professores iniciaram o 
ensino remoto para bebês... Oi??

8h30 - 10h
ARTE - 6º ao 9º ano
Estratégias para uma aprendizagem 
significativa em Arte

10h30 - 12h
CRECHE - G1 ao G3
Literatura na Educação Infantil e sua 
contribuição para o desenvolvimento 
das competências socioemocionais

10h30 - 12h
GEOGRAFIA - 1º ao 5º ano
Estratégias para uma aprendizagem 
geográfica significativa

10h30 - 12h
EDUCAÇÃO FÍSICA - 1º ao 5º ano
Estratégias para uma aprendizagem 
significativa em Educação Física

14h - 15h30
CRECHE - G1 ao G3
Literatura na Educação Infantil e sua 
contribuição para o desenvolvimento 
das competências socioemocionais

14h - 15h30
LÍNGUA INGLESA - 6º ao 9º ano
Engajamento do aluno e do professor 
na aprendizagem de Língua Inglesa

14h - 15h30
HISTÓRIA - 1º ao 5º ano
Leitura crítica de pinturas, desenhos e 
gravuras nas aulas de História

16h - 17h30
CIÊNCIAS - 1º ao 5º ano
Seres vivos e a Terra: Relações de 
aprendizagem.  

16h - 17h30
HISTÓRIA - 6º ao 9º ano
Leitura crítica de pinturas, desenhos e 
gravuras nas aulas de História

16h - 17h30
EDUCAÇÃO FÍSICA - 6º ao 9º ano
Estratégias para uma aprendizagem 
significativa em Educação Física

https://youtu.be/JB7fnh5GUXo
https://youtu.be/unpLcBOKC54
https://youtu.be/bYfouvpt4ng
https://youtu.be/O49rxIGbVns
https://youtu.be/EswMCYn6_wg
https://youtu.be/LsVdbHYnxt4
https://youtu.be/J4gpCy3AQLM
https://youtu.be/Awp8hx8JNzA
https://youtu.be/6EELcizD1MQ
https://youtu.be/ABJ3eDcCtIY
https://youtu.be/bgSlQl0JZxQ
https://youtu.be/s77Lc9V2YCo


8h30 - 10h
APRENDE BRASIL DIGITAL 
Planejar com os Objetos Digitais do 
Aprende Brasil Digital

10h30 - 12h
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Educação especial na perspectiva da 
educação inclusiva

14h - 15h30
APRENDE BRASIL DIGITAL
Estratégias & ePorfólio para o 
planejamento de aulas com a Britannica 
Escolar

16h - 17h30
EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL
Tecendo relações por meio da 
Educação Socioemocional. Por que 
precisamos trabalhar essa temática?

PROGRAMAÇÃO Duração dos cursos: 1h30
Horário de Brasília

Clique no horário do curso 
desejado para ter acesso.

07 de julho de 2021

https://youtu.be/e6lZdwONt0g
https://youtu.be/IYhWXlyK_7c
https://youtu.be/emcySlArrcM
https://youtu.be/jemX9M_Mw0g


10h30 - 12h
MATEMÁTICA - 4º e 5º ano
Estratégias didáticas para o ensino da 
Matemática

10h30 - 12h
CIÊNCIAS - 6º ao 9º ano
O percurso da vida: Ensino 
contextualizado de Ciências.

10h30 - 12h
PRÉ-ESCOLA - G4 e G5
Literatura: universo mágico das 
palavras na Educação Infantil

14h - 15h30
PRÉ-ESCOLA - G4 e G5
Literatura: universo mágico das palavras 
na Educação Infantil

14h - 15h30
MATEMÁTICA - 6º ao 9º ano
Estratégias didáticas para o ensino da 
Matemática

14h - 15h30
Educação Infantil - G1 ao G3
Era uma vez, muitos meses atrás, 
quando os professores iniciaram o 
ensino remoto para bebês.

16h - 17h30
LÍNGUA INGLESA - 1º ao 5º ano
Práticas pedagógicas para a aula de 
Língua Inglesa

16h - 17h30
GEOGRAFIA - 1º ao 5º ano
Estratégias para uma aprendizagem 
geográfica significativa

16h - 17h30
LÍNGUA PORTUGUESA - 6º ao 9º ano
Leitura de imagens: estratégias para 
ampliar o estudo dos textos

PROGRAMAÇÃO Duração dos cursos: 1h30
Horário de Brasília

Clique no horário do curso 
desejado para ter acesso.

08 de julho de 2021

8h30 - 10h
EDUCAÇÃO FÍSICA - 6º ao 9º ano
Estratégias para uma aprendizagem 
significativa em Educação Física

8h30 - 10h
GEOGRAFIA - 6º ao 9º ano
Estratégias para uma aprendizagem 
geográfica significativa

8h30 - 10h
LÍNGUA PORTUGUESA - 4º e 5º ano
Estratégias para explorar o eixo da 
oralidade no contexto de ensino 
remoto, híbrido e presencial

https://youtu.be/YFE31PNK4ck
https://youtu.be/F9YuWycQid0
https://youtu.be/EAknRhrxZDA
https://youtu.be/ADJ2u8dlGmU
https://youtu.be/yBcjmLZpDGE
https://youtu.be/HuV5he6YBYM
https://youtu.be/qVcW4BuVy_E
https://youtu.be/E8KPBOqEo8o
https://youtu.be/t9K3x5d0N6I
https://youtu.be/pQYNVT3OAdY
https://youtu.be/27O8WxOptNY
https://youtu.be/D2oleLOUVCY


10h30 - 12h
HISTÓRIA - 6º ao 9º ano
Leitura crítica de pinturas, desenhos e 
gravuras nas aulas de História

10h30 - 12h
CIÊNCIAS - 1º ao 5º ano
Seres vivos e a Terra: Relações de 
aprendizagem.  

14h - 15h30
EDUCAÇÃO FÍSICA - 1º ao 5º ano
Estratégias para uma aprendizagem 
significativa em Educação Física

14h - 15h30
LÍNGUA PORTUGUESA - 4º e 5º ano
Estratégias para explorar o eixo da 
oralidade no contexto de ensino remoto, 
híbrido e presencial

14h - 15h30
GEOGRAFIA - 6º ao 9º ano
Estratégias para uma aprendizagem 
geográfica significativa

16h - 17h30
ARTE - 1º ao 5º ano
Estratégias para uma aprendizagem 
significativa em Arte

16h - 17h30
MATEMÁTICA - 1º ao 3º ano
Estratégias didáticas para o ensino da 
Matemática

16h - 17h30
PRÉ-ESCOLA - G4 e G5
Literatura na Educação Infantil e sua 
contribuição para o desenvolvimento 
das competências socioemocionais

PROGRAMAÇÃO Duração dos cursos: 1h30
Horário de Brasília

Clique no horário do curso 
desejado para ter acesso.

09 de julho de 2021

8h30 - 10h
LÍINGUA PORTUGUESA - 1º ao 3º ano
O lúdico nas aulas de Língua 
Portuguesa

8h30 - 10h
PRÉ-ESCOLA - G4 e G5
Literatura na Educação Infantil e sua 
contribuição para o desenvolvimento 
das competências socioemocionais

8h30 - 10h
MATEMÁTICA - 6º ao 9º ano
Estratégias didáticas para o ensino da 
Matemática

https://youtu.be/HxFmUQv2EVA
https://youtu.be/uCx39z2gY3I
https://youtu.be/9R20anx86Wc
https://youtu.be/osEEq60rkmk
https://youtu.be/k3o2GgInvxg
https://youtu.be/5oXrsbhjCcY
https://youtu.be/CCebCYzX9_U
https://youtu.be/9dWf_83mXNw
https://youtu.be/VOTypyKONCc
https://youtu.be/rtEeW5c65kU
https://youtu.be/Oo1sf3nLlI8

