
 

 

 

São Paulo, 2 de julho de 2021. 

Aos Senhores Coordenadores 

REF.: O NOVO ENSINO MÉDIO – 14/7/2021   

 
 A reforma do Ensino Médio, definida pela Lei nº 13.415/2017, significa para o Sistema de Ensino Objetivo uma 
oportunidade de reafirmar nosso compromisso com uma educação de qualidade, vigente em mais de cinquenta anos de 
presença no panorama educacional brasileiro. As diretrizes apontadas nos documentos oficiais confirmam os princípios e as 
estratégias pedagógicas que sempre estiveram presentes em nossa filosofia educacional com os estudantes ocupando a 
centralidade do processo de ensino e aprendizagem. 

Para divulgar o projeto do Novo Ensino Médio do Sistema de Ensino Objetivo para as escolas que irão implantá-lo a 
partir de 2022, será realizada uma apresentação no dia 14/7 às 17h, no site http://encontropedagogico.objetivo.br/, dirigida 
aos gestores e coordenadores desse nível de ensino.  

 
Dúvidas podem ser sanadas pelo telefone 0800-7702117. 

PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO: 

• As inscrições dos interessados deverão ser feitas a partir do dia 6/7, pela unidade, e vão até às 18h do dia 11/7 no site 
 http://encontropedagogico.objetivo.br/. 

• Para efetuar a inscrição, a escola deve usar o mesmo login e senha usados para o acesso à Central Sistemas.  

• O número de vagas é limitado, portanto, ao ser completado, o sistema não aceitará mais inscrições. 

• Após a inscrição ser devidamente efetivada pela escola, o participante receberá em seu e-mail pessoal fornecido durante 
o cadastramento, um link intransferível de acesso. 

• É fundamental que as inscrições, realizadas pelas unidades, sejam preenchidas até o final para que a inscrição seja 
validada, caso contrário, o participante não receberá a confirmação com o acesso.  

 GESTORES E COORDENADORES DO ENSINO MÉDIO 
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  O Novo Ensino Médio 
   Profª Drª Sonia de Deus Rodrigues Bercito 
 

Doutora em História (FFLCH-USP), pós-doutoranda em Comunicação Social (UNIP) e Coordenadora     
Pedagógica no Sistema de Ensino Objetivo. 

Nesta palestra serão apresentados os marcos legais que orientaram o projeto de reforma do Ensino Médio 
do Sistema de Ensino Objetivo. 
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O Novo Ensino Médio do Sistema de Ensino Objetivo 

Prof. Giuseppe Nobilioni 

Engenheiro Eletrônico (Escola Politécnica – USP). Licenciado em Física, Matemática e Desenho Geométrico 
(Faculdade Osvaldo Cruz), professor, fundador e Coordenador Pedagógico Geral do Curso e do Colégio 
Objetivo. 

Prof. José Carlos Pimentel Fuschella 

Engenheiro Civil (Escola Politécnica - USP). Físico, Psicólogo com especialização em Mindfulness (Atenção 
Plena) e Promoção da Saúde (UNIFESP) e professor do Colégio Objetivo desde 1994. 

Nesta palestra será apresentado o projeto do Novo Ensino Médio do Sistema de Ensino Objetivo. 

  

Cordialmente, 

Apoio Pedagógico 
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