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Construção Coletiva de Propostas para as Políticas do Ensino Médio 

 

4º Encontro da Região Sudeste 

Responsabilidades da sociedade com as juventudes 

  

 

 
Foto1: participantes 4º seminário da Região Sudeste 

 

A iniciativa 

Esta iniciativa tem por objetivo coordenar a construção coletiva de uma proposta para as 
políticas públicas de ensino médio, engajando diversas organizações representativas dos agentes 
envolvidos e alinhadas em torno de princípios comuns, sensíveis aos temas da inclusão, 
democracia, contemporaneidade e transformação. 

São grandes os limites do atual modelo de ensino frente às necessidades de nossas (os) 
jovens, mas a intensa discussão da reforma deste segmento tem oferecido pouco espaço para a 
construção coletiva de propostas alternativas que possam unificar os diversos agentes envolvidos. 

A despeito do fracasso desse modelo, há escolas e outras instituições com práticas 
inclusivas, democráticas e transformadoras, que apoiam estudantes a se qualificar 
academicamente e mostrar sua capacidade de gerar mudanças positivas no seu contexto, o que 
fortalece o engajamento em sua própria formação. São práticas que se fazem pela mobilização de 
seus professores, gestores, estudantes, famílias e comunidades. 

A Ashoka, Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP) e a Campanha 
Nacional pelo Direito à Educação estão empenhadas em favorecer as organizações na definição 
de propostas para as políticas de ensino médio, baseadas em princípios comuns: inclusão, 
democracia, contemporaneidade e transformação. A iniciativa conta com o patrocínio do Instituto 
Unibanco, da Fundação Santillana e com o apoio da Associação Cidade Escola Aprendiz e do 
Escolas Transformadoras, correalizado pela Ashoka e pelo Instituto Alana 

São realizadas séries de encontros por grande região do país, com participação presencial 
e virtual, para apresentação de propostas de políticas para o ensino médio e busca de 
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convergências. Os materiais produzidos pelas organizações participantes, bem como o registro 
dos encontros, estão disponíveis em portal eletrônico da iniciativa 
(https://www.politicasensinomedio.org/) e nos de instituições parceiras, de modo a difundir 
amplamente a iniciativa. O processo deverá gerar um documento final em torno do qual se possa 
estabelecer interlocução produtiva com autoridades do poder público. 

 

4º Encontro da Região Sudeste 

Em 04 de maio de 2019, ocorreu o quarto seminário da iniciativa, no auditório da 
Faculdade de Educação da USP. O tema foi Responsabilidades da sociedade com as juventudes. 
O encontro tratou das políticas de ensino médio, contemplando responsabilidades de outros 
agentes sociais além da escola, como os da economia, a família e o poder público. Assim, buscou-
se debater e encaminhar propostas a respeito de como tais instituições podem ou devem 
possibilitar a implementação de práticas que atendam aos modos e projetos de vida dos jovens 
brasileiros. Teve por objetivo elucidar possibilidades de organização e fundamentação que visem 
a superar as dificuldades encontradas pelos jovens e pelas instituições, por meio do diálogo e 
construção de propostas de políticas públicas. 

O encontro contou com 25 pessoas (anexo I) vinculadas a 20 organizações do país1, 
reunidas em torno dos princípios da iniciativa. Além destas, outras 75 pessoas se inscreveram e, 
embora não tenham podido participar deste encontro, receberam informações. Algumas 
submeteram propostas e solicitaram ser informadas sobre o andamento da iniciativa para 
participar dos próximos. Integrantes de universidades, de escolas, instituições educacionais e 
coletivos de jovens com propostas inovadoras apresentaram suas experiências, expuseram e 
discutiram propostas de políticas para o ensino médio. Ao final, aprovaram um conjunto de 
propostas e fizeram recomendações para o encaminhamento da iniciativa. 

Elie Ghanem, professor da Feusp e coordenador da iniciativa, iniciou o seminário com 
uma fala precisa sobre a importância de se pensar as responsabilidades da sociedade com as 
juventudes. Trata-se de um tema desafiador, já que pouco discutido nos espaços produtores de 
políticas públicas. Lembrou de uma iniciativa da TV Globo, chamada Amigos da Escola 
(https://www.infoescola.com/educacao/amigos-da-escola/), que procura incentivar o 
voluntariado nas escolas públicas. Há pouco acúmulo teórico neste campo. Em políticas públicas 
o desafio é ainda maior. Elie lembrou que já geramos, até o momento mais de 20 propostas de 
políticas para o ensino médio (anexo II). Além de numericamente relevante, vale ressaltar a 
expressividade do teor dessas propostas. 

Helena Singer, líder da estratégia de juventude da Ashoka na América Latina e integrante 
da Comissão desta iniciativa, explicou a estrutura do encontro, centrado na perspectiva de se 
construir propostas de políticas voltadas para a efetiva participação das famílias na elaboração 
das políticas, para a articulação intersetorial dos agentes públicos, privados e comunitários na 
oferta e no controle social da qualidade educação. Com o objetivo de subsidiar as pessoas 
presentes com experiências escolares inspiradoras, quatro instituições foram convidadas a se 
apresentar na mostra. 

 

Mostra de Experiências 

O seminário ocorreu entre as 9 e as 17 horas. O período matutino foi destinado a mostra 
e debate de experiências sobre a participação das famílias na vida escolar, sobre a articulação 
intersetorial feita pela escola e sobre o reconhecimento do caráter comunitário da escola. Esta 
mostra contou com a participação das seguintes organizações: Em Movimento (São Paulo/SP), 

                                                           
11 São elas: Cidade Escola Aprendiz, Ashoka, CI-Joga, EE Antoine Exupery, Escola de Engenharia de Lorena/USP, 
Em Movimento, Escola Estadual Nipo Brasileira, Escolas Transformadoras (Alana), ETEC Professor Horácio Augusto 
da Silveira, Feusp, FFLCH/USP, Fundação Santillana, Instituto Ayrton Senna, Quero na Escola, SEE/SP, UFF, Ufscar 
e UFRJ.  
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Projeto de Extensão Vida Pública da UFRJ (Rio de Janeiro/RJ), Quero na Escola (São Paulo/SP) 
e Caravana Itinerante da Juventude (Rio de Janeiro/RJ). 

 

Em Movimento (https://www.emmovimento.org.br/ ) 

 
Foto 2: Da esquerda para direita: Jéssica Amorin (Em Movimento) e Camila Ribeiro (Em Movimento) 

 

Em Movimento é uma rede de organizações que atuam dando suporte às juventudes para 
que possam mudar o mundo e fazer com que cada vez mais jovens se engajem, se desenvolvam e 
tenham acesso às oportunidades oferecidas pelo campo social. 

Jéssica Amorin e Camila Ribeiro apresentaram uma atividade realizada pelo Em 
Movimento como contribuição ao 4º Encontro da região Sudeste. Dentre as iniciativas do Em 
Movimento, destaca-se o Lab, rodas de conversas para aprofundar com sabedores sobre algum 
tema determinado previamente, levantando provocações e discussões, com objetivo prático de 
traduzir e disseminar ainda mais aquela temática entre juventudes e organizações. Até o momento, 
o Em Movimento havia organizado dois Labs: saúde mental de jovens e genocídio da juventude 
negra. Mariana Resegue, coordenadora do Em Movimento, apresentou também outro projeto de 
fôlego da organização: pesquisa nacional, qualitativa e quantitativa, que procurará entender o 
perfil das juventudes brasileiras. 

No dia 24 de maio, o Em Movimento, em parceria com a Ashoka, realizou o terceiro Lab, 
cujo tema foi reforma do ensino médio e responsabilidades da sociedade com as juventudes. O 
evento ocorreu na ETEC Horácio da Silveira, na zona norte de São Paulo. Além de mais de 70 
estudantes da ETEC, fizeram parte da roda de conversas: Elaine Piccino (coordenadora 
pedagógica da ETEC Horácio da Silveira), Douglas Ladislau (estratégias de juventude da Ashoka 
Brasil), Thayna Guttierrez (embaixadora jovem do Politize e estudante da FGV) e Emily Macedo 
(estudante da ETEC Horácio da Silveira). Foram duas horas de conversas restritas às pessoas 
convidadas e outras duas horas com a participação das (os) estudantes da ETEC. Massao, do 
Coletivo Entrelinhas, organizou a discussão graficamente: 
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Foto 3: Organização gráfica do Lab Reforma do Ensino Médio. 

Além de conversar sobre as principais dúvidas dos jovens sobre o conjunto de reformas 
que incidem em sua educação escolar, o Lab tratou das responsabilidades da sociedade com as 
juventudes, ressaltando, sobretudo, a participação das famílias e do setor empresarial na realidade 
escolar e, no final, indagou os jovens a respeito do ensino médio de seus sonhos. Cada jovem 
escreveu a resposta em um post it e o aderiu a um painel. Jéssica e Camila realizaram exercício 
semelhante entre os presentes no seminário.  

Entre os jovens do Lab, algumas respostas se destacaram. Segundo estudantes da ETEC 
Horácio da Silveira, o ensino médio deveria: ter menos pressão, proporcionar um ambiente mais 
agradável, ensinar a respeitar, consultar os alunos antes de fazer reformas, ter responsabilidade 
com as juventudes, maior investimento, igualdade, valorizar as múltiplas inteligências, ser um 
local que preza a liberdade de expressão, empatia, direito de fala e preparar para o mundo. 

 

Projeto de Extensão Vida Pública da UFRJ 
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Foto 4: Salvino Oliveira Barbosa (estudante e pesquisador da UFRJ e coordenador de um cursinho comunitário no 
bairro Cidade de Deus) 

Salvino Oliveira tem 21 anos e cursa Gestão Pública na UFRJ. É morador e coordenador 
de um curso pré-vestibular na Cidade de Deus, orientado por uma educação emancipatória. 
Devido à intervenção federal no Rio de Janeiro, tendo seu bairro sofrido algumas das 
consequências, a dinâmica social do local se alterou, a vida dos moradores ficou mais difícil e 
houve aumento da violência.  

Salvino participa do projeto de extensão Vida Pública, que consiste na atuação direta em 
comunidades do Rio de Janeiro. No seu caso, ele colaborou na formação de um grêmio estudantil 
na escola Dom Eugênio Salles. O objetivo era dialogar com as necessidades desses alunos, 
necessidades atravessadas por inúmeros atores, como polícia, ocupação do exército e violência 
física. Com uma metodologia dialógica, Salvino apresentou aos estudantes a constituição 
histórica dos grêmios no país. Por sua vez, os estudantes trouxeram seus anseios e experiências. 
Durante o processo, os estudantes foram os responsáveis por criar a parte normativa do grêmio e 
dialogar com os atores locais (da família, da escola e da comunidade). 

O objetivo da iniciativa é ajudar os jovens a lutar por direitos. Embora seja um povo que 
se ajuda, com solidariedade evidente (Salvino citou o “aplicativo” que auxilia os moradores a não 
serem vítimas de violência policial), é necessária organização coletiva para cobrar do Estado. No 
final de sua exposição, Salvino citou algumas conquistas do grêmio, baseadas no diálogo 
intersetorial: houve ações articuladas com o Posto de Saúde, com a Comlurb (responsável pela 
limpeza urbana), com a ONG Defesape (atua na criação de provas visuais para fundamentar 
denúncias contra violações policiais) e com a empresa estatal Fiocruz/Farmanguinhos.  

 

CI-Joga – Caravana Itinerante da Juventude (https://www.facebook.com/CIJogarj/ ) 

 
Foto 6: Maria Clara Monteiro Souza e Gelson Henrique Silva e Silva (estudantes da UFRRJ e integrantes do CI-Joga) 

A ausência das juventudes, enquanto atores no debate público, gera inúmeras 
consequências indesejáveis. Na escola, por exemplo, embora espaço privilegiado de 
protagonismo social juvenil, as juventudes têm suas vozes sufocadas e intermediadas, na maioria 
das vezes, por adultos pertencentes aos corpos burocráticos. Em relação aos jovens habitantes das 
periferias e favelas, além de terem sua voz e agência suprimidas por instituições sociais como a 
escola e a polícia, suas possibilidades tangíveis de existência também são suprimidas, limitadas, 
espoliadas. Segundo a ONU, o Brasil é o sétimo país que mais mata jovens no mundo. Nos últimos 
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12 anos, segundo estimativas, mais de 320 mil jovens foram assassinados no país. Além de serem 
vítimas privilegiadas da violência armada, a participação de jovens em espaços públicos de 
decisão também é tímida: em 2016, menos de 8% dos vereadores eleitos tinham menos de 29 
anos. É notável o crescente desinteresse dos jovens pelas eleições, dada a falta de 
representatividade dos candidatos e políticos tradicionais, afastando as juventudes das instâncias 
tradicionais da democracia brasileira. Repensar a democracia brasileira, a partir da perspectiva 
das juventudes é questão de urgência. 

Maria e Gelson são jovens moradores da periferia do Rio de Janeiro e estudantes na 
UFRRJ. Em companhia de outros três colegas, idealizaram o CI-Joga. Como jovens da periferia 
carioca, vivem a dificuldade de participação política e social da juventude. A vontade de mudar 
esse cenário fez nascer o CI-Joga, a Caravana Itinerante da Juventude, que promoverá espaços de 
diálogo com jovens das escolas de Ensino Médio da periferia do Rio de Janeiro. A estratégia 
adotada pelo CI-Joga é promover debates de questões locais relevantes em escolas públicas de 
nível médio, localizadas nas periferias das grandes metrópoles. 

Atualmente, o CI-Joga promove encontros em escolas da região oeste do município do 
Rio de Janeiro. Caravana é o modo como o grupo nomeou cada escola participante. Cada caravana 
tem quatro encontros presenciais, sendo um por semana. As dinâmicas são assim estruturadas: 
rodas de debates, práticas, dinâmicas e conversas para estimular os jovens a participarem de 
discussões públicas. O primeiro encontro de cada caravana tem o objetivo de ouvir os jovens, 
construir com eles os temas trabalhados durante a caravana. Os criadores do CI-Joga realizaram 
pesquisas com alunos, pais e funcionários, para identificar os principais problemas comuns. Estes 
problemas comuns identificados na pesquisa norteiam o trabalho das caravanas. 

 

Quero na Escola (https://queronaescola.com.br/ ) 

 
Foto 5: Cinthia Rodrigues (jornalista e idealizadora do Quero na Escola) 

 

Trata-se de projeto que usa a tecnologia para ouvir as demandas dos estudantes por 
aprendizados além do currículo obrigatório e conecta voluntários para atender às solicitações 
dentro das próprias escolas públicas. O Quero na Escola é uma associação sem fins lucrativos. O 
projeto é um exemplo fecundo de como é possível, a partir da iniciativa da sociedade civil, 
transformar a escola. O funcionamento é simples. Inicialmente, o estudante se cadastra no site e 
diz o que mais gosta de aprender. Os pedidos são mostrados na plataforma por escola, assunto ou 
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localização e, posteriormente, divulgados nas redes. As pessoas que podem ajudar se cadastram 
e enviam uma proposta. Por fim, a equipe do Quero na Escola faz o contato com a escola e busca 
o melhor agendamento entre as possibilidades do voluntário e do estudante. 

O Quero na Escola vai completar quatro anos no final de agosto. Segundo Cinthia, é uma 
tentativa de “furar a bolha” que reveste as instituições escolares, isto é, pretende colaborar com a 
integração entre escola e sociedade. Segundo a Constituição Federal, a educação é uma obrigação 
do Estado, da família e da sociedade. Como sociedade, Cinthia e outras colegas jornalistas que 
atuam na educação resolveram fazer algo. Usam tecnologia para ouvir demanda de jovens de 
escolas públicas, mas sem desvalorizar o professor, já que as solicitações atendidas não incluem 
as que se referem a aspectos específicos das componentes curriculares que compõem a Base 
Nacional Comum Curricular. Segundo Cinthia, há uma grande diversidade de interesses entre os 
estudantes impossível de ser atendida pela escola isoladamente. 

Cinthia os principais resultados do Quero na Escola. Em primeiro lugar, identificam o 
fortalecimento da escuta e participação do jovem em cenário escolar. Outro resultado é a 
indicação de um caminho claro para a sociedade, afinal, deve-se demonstrar a importância da 
educação, mas poucos fazem algo. Também oferecem às escolas parceiros de seu entorno, 
promovendo a integração entre estudantes e outros agentes sociais. A iniciativa já atendeu mais 
de 22 mil estudantes, oriundos de mais de 125 escolas de 14 estados.  

 

 

 
Foto 7: Participantes do seminário durante debate sobre as quatro experiências. 

Após a apresentação, houve um intenso diálogo entre o público presente e os integrantes 
das organizações. Instigados pelas exposições e debates subsequentes, os participantes 
produziram notas para subsidiar as discussões em torno das propostas de políticas públicas a 
ocorrer no período da tarde: 

 

Eixo 1: Para a efetiva participação das famílias na elaboração das políticas, no controle social 
da qualidade da educação e vida escolar. 

Notas: “que na escola tenha um espaço para educar a família sobre sua responsabilidade da 
educação familiar; as famílias podem participar de diferentes formas, por exemplo, construção de 
comissões (ex.: comissões de festas, comissões de hortas etc.), as famílias têm diferentes 
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interesses; possibilidades de articulação entre famílias de diferentes escolas e cidades; oficinas de 
profissionalização para os pais de alunos – corte e costura, jardinagem, manicure, cozinheira, 
corte de cabelo”. 

Eixo 2: Para a articulação intersetorial dos agentes públicos, privados e comunitários na oferta 
e no controle social da qualidade educação. 

Notas: “necessário o aprofundamento da territorialização da escola, numa perspectiva de 
realocação dos prédios escolares ou de melhorias da mobilidade de alunos e familiares; criar 
canais de diálogo entre a sociedade civil e as secretarias de educação para facilitar o acesso às 
escolas”. 

 

Debate e aprovação de propostas 

Nas semanas que antecederam o encontro, participantes submeteram propostas, 
segmentadas em dois eixos: Para a efetiva participação das famílias na elaboração das políticas, 
no controle social da qualidade da educação e vida escolar; e Para a articulação intersetorial 
dos agentes públicos, privados e comunitários na oferta e no controle social da qualidade 
educação. A Comissão Coordenadora da iniciativa recebeu, ao longo do período de inscrição, 11 
propostas (anexo III). Dentre estas, 5 foram consideradas pertinentes à temática do dia. Redigir e 
elaborar propostas de políticas públicas é um desafio. Parte das propostas ou pretende narrar 
resultados parciais de pesquisas em andamento ou descreve ações pontuais ocorridas em 
estabelecimentos educacionais isolados.  

 

Eixos temáticos 

 
A) Eixo: Para a efetiva participação das famílias na elaboração das políticas, no 

controle social da qualidade da educação e vida escolar. 
 

Após a leitura das notas feitas pelos participantes para este eixo durante o período da manhã, 
foram reapresentadas as propostas aprovadas nos encontros anteriores que também se referem ao 
tema:  
 
Eixo - Estratégias curriculares para o engajamento dos estudantes em ações coletivas: 
1. A territorialização das políticas deve prever a criação de fóruns locais que incluem todas as 
escolas, suas equipes, estudantes e famílias. 
 
Por fim, foram debatidas as propostas para este eixo: 
 

1. Vania Masami Matsuno – PUC (São Paulo/SP) 
Objetivo: Estimular a integração da gestão escolar, alunos, famílias e comunidades do entorno. 
Descrição: Escolas públicas recebem recursos financeiros a projetos que integrem a escola, os 
alunos, as famílias e comunidades. (proposta aprovada com alterações) 
 
Aspectos evidenciados ao longo da discussão: envolver a família é importante, escolas que tem 
propostas neste sentido receberão recursos específicos; importância de se aproveitar o calendário 
escolar existente, no sentido de ressignificá-lo; dúvidas foram levantadas a respeito da vontade 
dos estudantes de contarem com seus familiares na escola. 

 
2. Elie Ghanem – Feusp (São Paulo/SP) 

Objetivo: Subsidiar a participação das famílias na elaboração de políticas, no controle social da 
qualidade da educação e vida escolar. 
Descrição: Negociação coletiva com sindicatos para gerar uma lei pela qual empregadores 
dispensem empregados meio período a cada bimestre para que participem em atividades relativas 
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a estudantes sob sua responsabilidade com profissionais das escolas. (proposta aprovada com 
alterações). 
 
Aspectos evidenciados ao longo da discussão: a proposta é inspirada na experiência de 50 anos 
atrás, lei de 150 horas da Itália; há legislação semelhante no Japão; O art. 53 do ECA diz que é 
dever dos responsáveis participar das atividades escolares pertinentes; o Art. 473 da CLT trata da 
questão, a ideia é ampliar esse dispositivo legal. 
 
Propostas reelaboradas e aprovadas na assembleia final: 
 
1. Escolas públicas recebem recursos financeiros para projetos elaborados de forma participativa, 
que integrem a escola, os estudantes, as famílias e comunidades, preferencialmente, 
ressignificando o calendário escolar anual e projetos já existentes, em função de múltiplas 
estratégias, arranjos familiares e interesses dos jovens. 
 
2. Proposta de alteração do Art. 473 da CLT (O empregado poderá deixar de comparecer ao 
serviço sem prejuízo do salário) - Inclusão do inciso XIII neste dispositivo legal: “participação 
de, no mínimo, doze horas por semestre, em atividades escolares demandadas pelas escolas 
relativas a estudantes sob a responsabilidade do empregado”.  
 
 

B) Eixo: Para a articulação intersetorial dos agentes públicos, privados e comunitários 
na oferta e no controle social da qualidade educação. 

 
Após a leitura das notas feitas pelos participantes para este eixo durante o período da manhã, 
foram reapresentadas as propostas aprovadas nos encontros anteriores que também se referem ao 
tema:  
 
Eixo - Estratégias curriculares para o engajamento dos estudantes em ações coletivas: 
1. As jornadas de trabalho dos professores precisam oferecer condições para: 
1.1 Fazerem articulações na comunidade 
1.2 Todos participarem do trabalho coletivo 
1.3 Dedicarem-se em tempo integral a uma escola 
 
Eixo - Sobre a participação dos jovens no processo de construção das políticas de educação: 
1. As universidades públicas devem trabalhar em parceria com escolas em projetos de ensino, 
pesquisa e extensão voltados para os desafios da cultura democrática na educação pública. 
2. Criar programas em nível federal, estadual e municipal de financiamento de projetos 
formulados por grupos de estudantes, que contem com apoio de profissionais da escola e 
assessoria especializada visando ao engajamento em ações coletivas, na construção de projetos 
de vida e de políticas. Deverão contemplar constantemente o aprendizado da participação cidadã 
em ações coletivas, o conhecimento e a formulação de políticas dos variados setores 
governamentais e a identificação de características, interesses e aspirações de jovens para a 
construção de projetos de vida, além de modos de tomar decisões na gestão dos estabelecimentos 
e das redes escolares. Os recursos do programa serão empregados em transporte, alimentação, 
hospedagem, fontes de informação e comunicação. Será feita adequação das jornadas para que 
docentes possam acompanhar estudantes em atividades fora do espaço escolar, inclusive viagens, 
e contratação eventual de profissionais para as demais atividades regulares da escola de modo a 
viabilizar a dedicação de docentes às ações envolvidas nos projetos. 
3. A Carreira Docente deverá ser valorizada através de orçamento, mas também do 
desenvolvimento de políticas que integrem as Universidades e as escolas do Ensino Médio, 
visando a articulação entre a formação inicial, a continuada e os ambientes de trabalho e o 
reconhecimento da escola como espaço de pesquisa e formação. 
4. As políticas de avaliação e formação docente devem ser reconstruídas através da participação 
direta das comunidades educadoras (estudantes, professores, gestores e líderes comunitários) em 
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espaços democráticos voltados para a inovação, fortalecimento da cultura democrática e combate 
às desigualdades. 
 
Eixo - Para avaliação das reformas e políticas vigentes: 
1. Instituir mecanismos de formação docente e discente nas unidades escolares para avaliar as 
reformas vigentes, com a participação de representantes dos poderes legislativo, executivo, 
judiciário e da comunidade escolar, mobilizando recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola 
(PDDE). 
 
Eixo - Organização curricular que possibilite abordagens interdisciplinares, transdisciplinares ou 
não disciplinares: 
1. Objetivo: Proporcionar adequação entre a escolarização de nível médio e a integração de jovens 
ao mundo do trabalho. Formato: sistema de informação, com dados regionalizados a partir de 
fontes existentes de diversos setores, sobre políticas de emprego e renda, vagas e outras 
oportunidades para estudantes do ensino médio, ao longo de todo o curso, que subsidie corpos 
docentes e discentes a realizar o objetivo constitucional (art. 205) de qualificação. 
1.1 Incluir o objetivo de qualificação para o trabalho entre os aspectos a serem avaliados na 
educação escolar para o trabalho. 
1.2 O sistema de informação proposto precisa da interação com o professorado e grupos gestores 
de estabelecimentos e redes, permitindo que influam em seu formato e formas de utilização. 
1.3 Requer destinação de recursos financeiros para a criação e operação do sistema de informação. 
1.4 Incluir o trabalho e suas diversas dimensões na formulação de objetivos de aprendizagem, 
considerando: trabalho alienado e criativo, direitos e relações trabalhistas, trabalho infantil e o 
análogo de escravo, movimentos e organizações de categorias ocupacionais, as limitações dos 
mercados de trabalho e as possibilidades de adequá-lo, com políticas econômicas democráticas, 
às necessidades de quem trabalha. 
1.5 Estimular a formulação de orientação didática para abordagem transdisciplinar, 
interdisciplinar ou não disciplinar do tema. 
1.6 Incluir a abordagem transdisciplinar, interdisciplinar e não disciplinar nos percursos 
formativos das redes de ensino. 
 
2. O desenvolvimento, fornecimento e manutenção de tecnologias educacionais deve se dar nas 
escolas de nível médio, técnicas ou regulares. Toda tecnologia educacional destinada às escolas 
de educação básica deverá respeitar os princípios do REA (recursos educacionais abertos): código 
aberto e registrado em domínio público ou licença aberta. 
2.1 Também será possível ofertar a política em: 
2.1.1Universidades ou centros de pesquisa públicos; 
2.1.2Universidades ou centros de pesquisa privados, sem fins lucrativos, com notável relevância, 
a ser avaliada pelos órgãos públicos da área científica e educacional; 
2.1.3 Organizações da sociedade civil de interesse público que atuem na área de P&D&I, com 
trabalho de notável relevância, a ser avaliada pelos órgãos públicos da área científica e 
educacional; 
2.1.4 As instituições citadas deverão desenvolver os artefatos em coparticipação com, pelo menos, 
20 unidades escolares públicas de nível médio, com preferência para aquelas situadas em 
territórios marcados pela ausência de equipamentos públicos culturais e tecnocientíficos e com 
alto índice de vulnerabilidade social. 
2.2 A política poderá ser ofertada a empresas e corporações tecnocientíficas privadas e lucrativas, 
com trabalho de notável relevância a ser avaliada pelos órgãos públicos da área científica e 
educacional, sob as seguintes condições:  
2.2.1 Contraprestação obrigatória para cada tecnologia vendida para um dos entes federativos.  
2.2.2 Reinvestimento de 50% de todo o lucro líquido auferido em contratos com o poder público 
em: construção de laboratórios com tecnologias digitais e analógicas; fornecimento de internet 
banda larga; treinamento técnico do pessoal responsável por esses artefatos; 
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2.2.2.1 A contraprestação obrigatória se dará em unidades escolares públicas de nível médio, com 
preferência para aquelas situadas em territórios marcados pela ausência de equipamentos públicos 
culturais e tecnocientíficos e com alto índice de vulnerabilidade social. 
2.3 A avalição da qualidade e relevância das organizações envolvidas nesta política será feita por 
Capes e CNPq para políticas nacionais, e também instituições estaduais, como as Fundações de 
Amparo à Pesquisa. 
2.4 Incluir abordagens transdisciplinares nos currículos de formação de professores na perspectiva 
da pesquisa e desenvolvimento; 
2.5 Fomentar residência pedagógica dos estudantes universitários nos espaços de produção 
tecnocientífica das unidades escolares de nível médio. 
 
Por fim, foram debatidas as propostas para este eixo: 
 

1. Elie Ghanem – Feusp (São Paulo/SP) 
Objetivo: Universidades, executivos estaduais e organizações da sociedade civil promoverem 
oferta e estimularem demanda por educação superior. 
Descrição: Universidades, secretarias de educação e organizações da sociedade civil criarem ou 
ampliarem programas sobre cursos de graduação e pós-graduação para difundir informação e 
incentivar a continuidade dos estudos. (proposta aprovada com alterações) 
 
Aspectos evidenciados ao longo da discussão: incorporar as escolas na proposta; A UERJ (UERJ 
sem muros) tem um programa equivalente; devido à ausência de diálogo histórica entre essas 
instituições, seria importante estabelecer comitês e modos de incentivar.  
 

2. Elie Ghanem – Feusp (São Paulo/SP) 
Objetivo: Promover atuação intersetorial, com participação, na oferta de educação. 
Descrição: MEC, cada governo estadual e governo municipal instalar uma equipe, incluindo 
integrantes de organizações da sociedade civil, dedicada a promover o planejamento intersetorial 
entre ministérios e secretarias estaduais e municipais de modo a realizar a educação como dever 
constitucional da família e do Estado (art. 205). (proposta aprovada com alterações) 
 
Aspectos evidenciados ao longo da discussão: exemplos de políticas do MEC que funcionaram 
de modo equivalente (Agenda Territorial de EJA, Mais Educação e Territórios da Cidadania).  
 

3. Elie Ghanem – Feusp (São Paulo/SP) 
Objetivo: Reduzir a importância da lógica de exclusão que preside os processos de seleção para 
a entrada na universidade, alheia às próprias necessidades da vida universitária. 
Descrição: Universidades criarem comissões, incluindo pessoas de organizações de estudantes 
de nível médio e de associações científicas, encarregadas de definir processos de seleção para 
ingresso na graduação, tendo como critério prioritário as características que um(a) novo(a) 
integrante deve apresentar, compatíveis com a vida universitária. (proposta aprovada com 
alterações) 
 
Aspectos evidenciados ao longo da discussão: ausência de outras organizações (de professores, 
de pais, ONGs); pode ser que esse critério (“se a pessoa é compatível com vida universitária”) 
pode se tornar ainda mais excludente. 
 
 
Propostas reelaboradas e aprovadas na assembleia final: 
 

1. Universidades, secretarias de educação, organizações da sociedade civil e escolas de ensino 
médio constituírem comitês para difundir informação sobre cursos de graduação e pós-graduação 
e incentivar a continuidade dos estudos. 
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2. Cada Ente Federativo deverá instalar uma comissão, incluindo integrantes de organizações da 
sociedade civil, dedicada a promover o planejamento intersetorial entre ministérios e secretarias 
estaduais e municipais de modo a realizar a educação como dever constitucional da família e do 
Estado, conforme Art. 205 da Constituição Federal. 

3. Universidades criarem comissões, incluindo representantes de organizações de estudantes de 
nível médio e de associações científicas, encarregadas de definir processos de seleção para 
ingresso na graduação, tendo como critério prioritário as características que um(a) novo(a) 
integrante deve apresentar, compatíveis com a vida universitária, em termos de pensamento 
crítico, atitude científica e sensibilidade para com as peculiaridades das juventudes. 

 

Próximos seminários da Região Sudeste 

15/6/2019- Ensino médio e gestão da educação 

Seminários em outras regiões 

04/06/2019 – Região Norte: Ariquemes, RO. 

17/06/2019 e 18/06/2019 – Região Sul: Jacarezinho, PR. 

20 a 22/06/2019 – Região Centro-Oeste: Brasília, DF 

 
Comissão responsável pela iniciativa 
 
Elie Ghanem (Sociologia da Educação) – coordenação geral  
Bruno Bontempi (Chefe do Departamento de História da educação)  
Felipe Souza Tarabola (Escola de Aplicação) 
Jacqueline Brito Sant´anna (Escola de Aplicação) 
Viviane Potenza Guimarães Pinheiro (Psicologia da Educação)  
Carlota Josefina Cardoso Malta dos Reis Boto (História da Educação)  
 
Ashoka 
Douglas Ladislau dos Santos – coordenação executiva  
Helena Singer (Estratégia de Juventude América Latina)  
 
Campanha Nacional pelo Direito à Educação 
Andressa Pellanda (Coordenação Geral) 
Roberto Catelli (Comitê Diretivo) 
Maria Lúcia Costa Pedro  
 

Fotografia: Viviane Potenza Guimarães Pinheiro 
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Anexo I – Participantes 

 

Quadro 1A: Participantes do seminário Responsabilidades da Sociedade com as Juventudes 
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Nome Telefone E-mail Cidade e Estado Instituição
ALCIELLE DOS 
SANTOS 13997024762 alcielle.santos@gmail.com Santos PUC/SP

Andre Lazaro 21999666800 andrelflazaro@gmail.com Rio de Janeiro/RJ
Fundação 
Santillana

Bruna
salvino.oliveira.barbosa@gma
il.com Rio de Janeiro UFF

Camila Ribeiro 11959408400 camila.rbnannes@gmail.com São Paulo SP Em Movimento
Cinthia Rodrigues 11962500010 cinthiarodr@gmail.com São Paulo Quero na Escola
Débora Silva 
Carvalho 11-995214265 debora.silva.carvalho@usp.br São Paulo, SP

FFLCH-USP 
/SESCSP

Elaine Regina Piccino 
Oliveira 11971332654 elainepiccino@gmail.com São Paulo SP

ETEC Professor 
Horácio Augusto 
da Silveira

Elie Ghanem elie@usp.br São Paulo Feusp

Felipe Fiume 11 980617993 felipefiume@yahoo.com.br São Paulo SP
Instituto Federal 
São Paulo

Fernanda Peixoto 
Miranda 11 97110-9331

fernanda.miranda@alana.org.
br São Paulo (SP)

Escolas 
Transformadoras 
(Ashoka e 
Alana)

Franklin da Silva 
Bernardes 11 954195779 bernardesfranklin@gmail.com São Paulo - SP

EE ANTOINE 
S EXUPERY - 
EMEF MARIO 
LAGO

Gelson Henrique 
Silva e Silva 21965751557

gelsonhenrique98@gmail.co
m Rio de Janeiro RJ

CI Joga / 
UFRRJ

Helena Singer hsinger@ashoka.org São Paulo SP Ashoka

Ingrid Matuoka 11980987812
ingridmatuoka@aprendiz.org.
br São Paulo Aprendiz

Jéssica Amorin 11954836073 jessicax.amorin@gmail.com São Paulo SP Em Movimento
José Edson de 
Oliveira 15997219260

joseedsonoliveira1@gmail.c
om Sorocaba SP Ufscar

Julia Gonçalves Silva 1197023-0617 julia.goncalves.silva@usp.br Embu das Artes - São Paulo Não
Maria Clara 
Monteiro Souza 21988913471

clara-
monteiro99@hotmail.com Rio de Janeiro RJ

CI Joga / 
UFRRJ

Mariana Resegue 11999101672 marianaresegue@gmail.com São Paulo SP Em Movimento
Paulo Atsushi Suzuki (12)981771112 pasuzuki@uol.com.br São Paulo / SP EEL / USP

REGINA FARIAS 
DA FONSECA 
GONÇALVES 11965053454 regina.ff.gonc@live.com SÃO PAULO

ESCOLA 
ESTADUAL 
NIPO 
BRASILEIRA

salvino oliveira 
barbosa 21980767955

salvino.oliveira.barbosa@gma
il.com rio de janeiro

universidade 
federal do rio de 
janeiro

Taciana Ferreira Vaz 48991407685 tacivaz@gmail.com São Paulo SP
Instituto Ayrton 
Senna

Vania Masami 
Matsuno 11954397576

vaniamasami@prof.educacao.
sp.gov.br São Paulo SP

SEE SP e PUC 
SP

Viviane Potenza 
Pinheiro vipinheiro@usp.br São Paulo Feusp
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Quadro1B: Pessoas inscritas no seminário Responsabilidades da Sociedade com as Juventudes 

Nome E-mail 

Adalberto Vitor Raiol Pinheiro dal_pinheiro@yahoo.com.br 

Adriana Ambrozio adriana-jarcovis@uol.com.br 
ADRIANA DIAS DE 
OLIVEIRA drica_dias@hotmail.com 
ADRIANA MARCIA PRADO 
DE ARAUJO drikkaprado@yahoo.com.br 

ALCIELLE DOS SANTOS alcielle.santos@gmail.com 
ALEXANDRO ALBERTO 
PEREIRA alexandro.pereira@outlook.com 
Aline Aparecida da Silva Hesse 
Garcia aliline.silva@gmail.com 

Aline Rabelo Marques aline_rm1@hotmail.com 

Aline Rufino Sousa alinerufinosousa@outlook.com 

Ana Caroline Martins de Souza caahmartins2@hotmail.com 

Andre Lazaro andrelflazaro@gmail.com 

Andre Marianno andre@ensinabrasil.org 

ANGELA ROJO angelarojo@hotmail.com 

Ariane da Silva Manzano ariane_manzano@hotmail.com 

Bernadete Pais de Oliveira Moura bernadetepaes@hotmail.com 

Bruna salvino.oliveira.barbosa@gmail.com 

Bruna Stefanie dos Santos brunella.stefanie@gmail.com 

Camila Ribeiro camila.rbnannes@gmail.com 

Carlota Boto reisboto@usp.br 

Catarina A. G. Silverio catarina@seade.gov.br 

Ceane Andrade Simões ceane@uea.edu.br 

Cinthia Rodrigues cinthiarodr@gmail.com 

Cristiane da Costa Gonçalves crisgonc@gmail.com 
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Daniela Cristina de Paula arq.danieladepaula@gmail.com 

Débora Silva Carvalho debora.silva.carvalho@usp.br 
Donny Kurovski de Castro Paiva 
Nascimento donny.paiva@usp.br 

edilene souza da silva edyssilva@usp.br 

Eduarda eduarda.marquesantos@gmail.com 

Elaine Regina Piccino Oliveira elainepiccino@gmail.com 

Eliane Prazeres eliprazeres@gmail.com 

Elie Ghanem elie@usp.br 

Elza Maria Branco Padrão elzapadrao@gmail.com 

Erica Maria da Silva erica__maria@outlook.com 

Erika Mesquita erika.mesquita@usp.br 

Fátima Modesto de Oliveira fatimamodesto@hotmail.com 
Fátima Teixeira Nunes de 
Oliveira fatima.teixeiraeoliveira@gmail.com 

Felipe Augusto Cintra Magalhães proffelipemagalhaes@gmail.com 

Felipe Fiume felipefiume@yahoo.com.br 

Felipe Furini Soares felipefurini@gmail.com 

Felipe Iago Moreira da Cruz felipeiagomcruz@hotmail.com 
Felipe Yann Cavalcanti 
Gonçalves Felipe.psn50@gmail.com 

Fernanda Araújo da Silva fe-silvafernanda@hotmail.com 

Fernanda Peixoto Miranda fernanda.miranda@alana.org.br 

Fernandy Tadaaki Ito fernandy.ito@gmail.com 

Franciele Busico Lima franci@uol.com.br 

Franklin da Silva Bernardes bernardesfranklin@gmail.com 

Gelson Henrique Silva e Silva gelsonhenrique98@gmail.com 
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Helena Singer hsinger@ashoka.org 

Henrique Pereira de Andrade iqhpa@usp.br 

Ingrid Matuoka ingridmatuoka@aprendiz.org.br 

Jéssica Amorin jessicax.amorin@gmail.com 

Jéssica Francielle Alves dos 
Santos jessicafalves.psi@gmail.com 

Jessica Miho Sakaguchi jessica.sakaguchi@gmail.com 

Joana Brasileiro jobrasileiro@gmail.com 

jose cicero dos santos santosjosecicero523@gmail.com 

José Edson de Oliveira joseedsonoliveira1@gmail.com 

Julia Gonçalves Silva julia.goncalves.silva@usp.br 

Juliana Sartori sartoriju@gmail.com 

Karina Piva karina.fpiva@gmail.com 
Kattiade Jesus Amin Athayde 
Figueiredo kattia.amin@gmail.com 

Larissa Barros larissabaraujo@hotmail.com.br 

Ledijane Alves da Silva janedarnb@yahoo.com.br 

Lilian Soares da Silva lilianbv@yahoo.com.br 

LILIANE PEREIRA DE SOUZA lilianedesouzaa@gmail.com 

Luana Silva Siqueira siqueiraluana@usp.br 

Luana Silva Siqueira siqueiraluana@usp.br 

Lucca Maziero Ortega lucca.ortega@usp.br 

Luciana Lima Batista lu-lima12@hotmail.com 

Luciano de Paula Gimenes luciano.gimenes@gmail.com 

Mara Lucia de Oliveira Silva oliveiraml2813@gmail.com 

Marcelo Feitosa marcefeitosa@yahoo.com.br 
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Maria Clara Monteiro Souza clara-monteiro99@hotmail.com 

Maria Eliete Silva Pereira elietecarvalhosilva@gmail.com 

Maria Luiza de Castro e Sousa marialuiza.csousa@gmail.com 

Mariana Resegue marianaresegue@gmail.com 

Marilia Rovaron marilia.rovaron@cenpec.org.br 

Paloma Mendonça Duarte Pinto paloma.duarte@live.com 

Paula Giampietri Franco paulagiampietri@gmail.com 

Paulo Atsushi Suzuki pasuzuki@uol.com.br 

Rafaela Costa rcdecoart@gmail.com 

Raquel do Nascimento Gomes editoraaguaviva@gmail.com 
REGINA FARIAS DA 
FONSECA GONÇALVES regina.ff.gonc@live.com 

Rodrigo Tiago Toledo rodrigo.toledo@educacao.sp.gov.br 

SABRINA CORRÊA sabrinacorreapsicologia@gmail.com 

Sabrina Regina de Marinho Sabrinaregina@usp.br 

Sabrina Regina de Marinho sabrina.reginademarinho@gmail.com 

salvino oliveira barbosa salvino.oliveira.barbosa@gmail.com 

Selma Resende Rodrigues selmaresenderodrigues@gmail.com 

Simone André simonealbehy@gmail.com 

Taciana Ferreira Vaz tacivaz@gmail.com 

Talita Barbosa Plantcoski 
Bulgraen talita.plantcoski@gmail.com 

telma pegoraro telmapegoraro@globo.com 

Tomas Nunes Castilho tncastilho@yhaoo.com.br 

Vania Masami Matsuno vaniamasami@prof.educacao.sp.gov.br 
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Nome Instituição 

ALEXANDRO ALBERTO PEREIRA 
COLÉGIO HEBRAICO BRASILEIRO 
RENASCENÇA 

Amanda Rodrigues Guimarães Plano de Menina 
Antonio Torquato da Silva PUC - SP 
Brigitte Ursula Stach Haertel Sim. Universidade Federal do Tocantins 
caio M Costa Colegio Rainha da Paz 

CRISTIANE LOPES DOS SANTOS Escola Estadual Alberto Torres 
Cristiane Santos Barbosa FE USP 
Donny K de C P Nascimento estudante 

Donny Kurovski de Castro Paiva Nascimento USP 
Douglas Ladislau dos Santos Ashoka Brasil 
Eduardo Peterle Nascimento Colégio Rainha da Paz 
Elie Ghanem Feusp 
Elizabete Carolina Tenorio Calderon CEETEPS 
Fátima Teixeira Nunes de Oliveira Aluna de Pedagogia da Univesp. 

Franklin da Silva Bernardes 
EE ANTOINE S EXUPERY - EMF MARIO 
LAGO 

jose cicero dos santos anhanguera 
José Edson de Oliveira Ufscar - Sorocaba - estudante de pedagogia 
Kelly Cristine Correa a Silva Colégio de Aplicação UFRGS 
Kelly Cristine Correa da Silva Colégio de Aplicação UFRGS 

Letícia Teruel de Oliveira Pauferro 
FE USP e EE Dr. Fausto Cardoso Figueira de 
Mello 

Lucas Lourenço Figueiredo UFABC 
Lucca Maziero Ortega Universidade de São Paulo 
Maria Amelia Cupertino Colégio Viver 
NANCY CRISTINA MASSON EMEFM ver. Antonio Sampaio 
NANCY CRISTINA MASSON EMEFM Ver. Antonio Sampaio 
Paula Giampietri Franco Secretaria Municipal de Educação de São Paulo 
Paulo A. Suzuki EEL USP 
Rafael Silva de Andrade E.E Anhanguera 
Raquel do Nascimento Gomes Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 
Rodrigo De Lima SED 

Rosália Maria Medeiros Torquato da Silva PUC - SP 

THAÍS MUSTAFÉ SCHNECK FERREIRA NÃO 
Thais Paiva Aprendiz 
Vanessa Carnicelli St.John's International School 
Vania Masami Matsuno PUCSP e SEE 
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Vitor moura Romeiro USP 
Viviane Sim. FEUSP. 
José Carlos Carreira Escola de Aplicação da FEUSP 
João Francisco Almeida Leite   
Lara Cristina Cioffi UNIR 
Francisley da Silva Dias Teia Multicultural 
Jacqueline Marinho de Sousa Unesp Marília 
Lucas Singer Justo Teia Multicultural 
Sahsha Dellatorre Escola de Aplicação da FEUSP 
Lucas Teia Multicultural 
Georgya Correa Teia Multicultural 
Aritanâ Ribeiro Teia Multicultural 
Ângelo Fagnani Teia Multicultural 
Helena Freire Weffort Cenpec 
Adriana Dall'Onder Secretaria Municipal de Educação 
Alessandra Toyama Mansur Dias Fly Educação 
Alfonso Gómez Paiva Diretoria de Ensino Sul 3 
Aline Dutra Não 
Aline Silva dos Santos Não 
Ana Carolina Barboza UNIFESP 
Ana Carolina Barboza UNIFESP 
Ana Carolina Damaso Universidade de São Paulo 

ANA CAROLINE MARTINS DE SOUZA NÃO 
Ana Clara Neves Silveira FFLCH-USP 
Andre Lazaro Fundação Santillana 
Andrea Pereira da Rocha Vega Secretaria de Educação do Estado de SP 
Angela Maria Baltieri Souza Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Anike Araujo Arnaud Universidade de São Paulo 
ANUNCIAÇÃO SILVA UNEB 
Auriana Pereira Malaquias USP 
Beatriz Ribeiro Araujo UCB 
Bernadete Pais de Oliveira Moura Não 
Bianca Castiglione Fundação Telefonica 
Brisa Socio Secretaria de Educação do Estado de São Paulo 

Bruna Stefanie dos Santos 
Centro Universitário Carlos Drummond de 
Andrade 

Bruno Felipe Chagas USP 
Bruno França Instituto Nossa Senhora da Glória - Macaé RJ 
Camila Rede Marista 
Carlota Boto Faculdade de Educação da USP 
Carolina Russo UNIFESP 
Ceane Andrade Simões Universidade do Estado do Amazonas 
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Cecilia Ester Romo Jorquera Não 
Cicera olindina dos santos Campos Salles 
Cíntia Acioli da Silva Ramos Particular 
Cintia Maria Cardoso Universidade Federal Rural da Amazônia 
Claudia Pastore Fatec sp 
Corina de Albuquerque e Silva Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Daiane Beatriz Santana dos Santos USP 
Daniel Martins Rodrigues Feusp 

Daniela de Almeida Bittencourt Moraes USP 

Daniela de Almeida Bittencourt Moraes USP 
Daniella Barroso Centro Paula Souza 
Danielly Maidana de Menezes Vieira IFSP 
Dayane Moreira Fernandes de Lima Sim, faculdade Sumaré 
Edilene souza Sim, FFLCH USP 
Eduardo Guimarães Não 
Elaine Cristina Almeida de Sena Grupo de Estudos Ha indigenas em SP 
Elaine da Silva Santana Emei Alceu Maynard Araújo 
Elisabete Cardieri Colégio Notre Dame 
Fabio Lyra Escola Estadual 
FABÍOLA PEREIRA LEMOS CANO DE 
HARO Nao 
Felipe Iago Moreira da Cruz USP 
Fernanda Boaventura da Conceição USP 

Fernando Henrique Marinho Santos Barbosa SME-SP 

FLAVIO LOURENÇO DE CARVALHO CENTRO PAULA SOUZA 
Gabriela Não 
Gabriela Silva Santos Aluna Sao Camilo 
Gabriella Souza Soares UNIFAI 
Gisele Ariane Piola USP 
Glaucimara baraldi Colégio Hebraico Brasileiro Renascenca 
Gustavo Severo Calisto da Silva Faculdade SESI-SP de Educação 
Helika Chikuchi Colégio Equipe 

Ingrid Matuoka 
Cidade Escola Aprendiz/Centro de Referências 
em Educação Integral 

Íris Moro Costa Sim. Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
Isa Márcia Bandeira de Brito Escola Estadual Profa.Zuleika de Barros 
Ivo Kleber de Lima Não 
Izabel Cunha Nascimento Heitor Não 
jacyara Souza NAO 
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Jefferson dos Santos Silva Não 

Jessica Michele Bispo Pereira 
Secretaria Municipal de Educação de Santana de 
Parnaíba 

João Matias Santos EMEFM Antônio Alves Veríssimo 
João Roberto de Souza Silva Universidade Presbiteriana Mackenzie 
JULIANA HOJAS DA SILVA NÃO 
Juliana Mendonça Altino de Lima USP 
Karen Mattoso Pereira Fiorin Sim - Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Karina Piva Anhembi Morumbi 
Karlo Ifesp 
Kassia Ayumi Watanabe Não 
Katia Aparecida Cibas Instituto Rodrigo Mendes 
Laila Siwek Sala CEu Heliópolis Prof. Arlete Persoli 
Larissa de Cássia Silva Felix Centro Universitário Anhanguera 
LEANDRO YUDI SACA Prefeitura de São Paulo e FEUSP 
Leonardo Corete Giupponi Não 
LUANA PEREIRA DA SILVA Claretiano 
Lucas Logiodice FEA-USP 
Luciano de Paula Gimenes Não 
Maisa Cardozo Fidalgo Ramos SESI/Etec 
Marcelo Feitosa Não 
Marcelo Penteado de Toledo Centro Paula Souza 
Márcia Aparecida Teixeira da Costa Escola Cefi 
Márcia Cristina de Oliveira lima SEE 
Marcos Vinícius Ferreira Passos Colégio Militar de Brasília 
Maria Cecilia Pinto Gomes Universidade Paulista 
Maria da Conceição Uvaldo Universidade de São Paulo 
Maria Isabel Moniz IFSP - campus Bragança Paulista 
Maria Tereza Arruda Campos nuvem editorial 
Mariana menezes marcondes Nao 
Matheus Garcia Marques Giopatto Sim, Unifesp 
Maurício Tuquim E.E.Anderson da Silva Soares 
Nathalia Marques Biazoto USP 
PATRÍCIA DOS SANTOS PESSOA Sim. Centro Universitário Fieo 
Patricia Zerino Aguillera Prefeitura de São Paulo SME 
Paula Beatriz de Matos Pires Younder 

Raimundo Marcelo de Souza Góes 
Sim. UNIVESP (Universidade Virtual do Estado 
de São Paulo) 

Regina Thaíse Ferreira Bento SEE 
Renan de Morais Almeida Sim, Unifesp 
Rodrigo Secretaria do Estado da Educação 

ROSANA GONÇALVES TORQUETTE Colégio Nacional 
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Roseli Trevisan USP - fac. Educação 
Samara Resende Nao 
Samira Menezes Harb Não. 
Sérgio de Queiroz Lopes Universidade Nove de Julho. 
Sergio Ricardo dos Santos Associação Amigos do Projeto Guri 
Sheila Pomilho Grupo Marista 
Simone Unicid 
Simone Siqueira Usp 

SIRLEY MORELLO CELLA 
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO 
PADRE VICENTE RODRIGUES 

Soraia Alexandra Zanzine EMEFM Guiomar Cabral 
Suellen Concurde de Oliveira Universidade de Taubaté 
Suéller Costa ECA/USP 

SUZANA CRISTINA ANDRADE MOURA UMC 
Tamiris Cristina Valentim Cypriano FEUSP 
TATIANE VISCONI COLÉGIO OFICINA PINDORAMA 
Tatiene Germano Reis Nunes UFPA 
telma pegoraro prefeitura Cotia 
Teresa Cristina Vaz Castro EMEFM Oswaldo Aranha Bandeira de Mello 
Thaís Dantas Tenório Cavalcante USP 
VANDERLEI PINHEIRO BISPO Escola de Aplicação da FEUSP 
Vaneusa Rodrigues Sim. Etec Basilides de Godoy 

Vania Aparecida Merlan de Souza Martins feusp aluna 
Vânia ribeiro E E Azevedo Soares 
Vânia ribeiro E e Azevedo Soares 
Victor Augusto Guerra Cardoso FE-USP 
Victor Schittini USP 

Vinícius França de Sene 
Faculdade de Educação da Universidade de São 
Paulo 

Vitor Barbosa Magalhães Sim, à UNINOVE 
Viviane A. Sabino NÃO 
Viviane A. Sabino EE Prof. Vera Lucia Torres 
Viviane Cristina Oliveira da Silva Secretaria Municipal de Educação 
Wendi Francine Benta Martinez Não 
William de Melo Santos FFLCH/DG - USP 
Yandra Menezes Guedes FFLCH - USP 
Helena Singer Ashoka Brasil 

Anexo II – Compilação das propostas aprovadas até o momento (Sudeste) 

 

JUVENTUDES: MODOS DE VIDA, CONDIÇÕES, EXPECTATIVAS, PROJETOS DE VIDA E AÇÕES 
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Eixo 1: Estratégias curriculares para o engajamento dos estudantes em ações coletivas 
 
1. As jornadas de trabalho dos professores precisam oferecer condições para: 
1.1 Fazerem articulações na comunidade 
1.2 Todos participarem do trabalho coletivo 
1.3 Dedicarem-se em tempo integral a uma escola 
 
2. As políticas de formação continuada devem prever formatos e estrutura para: 
2.1 Que as equipes escolares (professores, funcionários e gestores) de todas as redes e níveis de 
ensino da mesma região compartilhem experiências e aprendizagens. 
2.2 Que os professores com experiência no trabalho por projetos e no engajamento dos estudantes 
em ações coletivas, cidadania, e projetos sejam formadores de outros professores da rede. 
2.3 Residência pedagógica em escolas reconhecidas institucionalmente por promover o 
engajamento dos estudantes em ações coletivas, a cidadania, e o trabalho por projetos. 
2.4 Co-gestão entre instituições de nível superior, organizações da sociedade civil de interesse 
público e secretarias de educação para a formação continuada de professores em relação ao 
engajamento dos estudantes em ações coletivas, cidadania e trabalho por projetos. 
 
3. As políticas relativas à contratação e gestão da carreira das equipes escolares devem prever e 
priorizar: 
3.1 A permanência dos profissionais nas escolas e sua identificação com seus projetos político-
pedagógicos. 
3.2 O local de residência dos profissionais e sua integração com as comunidades em que estão 
inseridas. 
 
4. As políticas curriculares devem prever: 
4.1 A participação ativa dos estudantes no planejamento pedagógico 
4.2 A estrutura dos currículos por projetos. 
 
5. A territorialização das políticas deve prever a criação de fóruns locais que incluem todas as 
escolas, suas equipes, estudantes e famílias. 
 
6. As políticas de avaliação da aprendizagem e ingresso no ensino superior devem incluir outras 
experiências, como projetos desenvolvidos na comunidade, participação em ações coletivas, 
cuidados com o coletivo escolar. 
 
Eixo 2: Sobre a participação dos jovens no processo de construção das políticas de educação 
 
1. As universidades públicas devem trabalhar em parceria com escolas em projetos de ensino, 
pesquisa e extensão voltados para os desafios da cultura democrática na educação pública. 
 
2. Criar programas em nível federal, estadual e municipal de financiamento de projetos 
formulados por grupos de estudantes, que contem com apoio de profissionais da escola e 
assessoria especializada visando ao engajamento em ações coletivas, na construção de projetos 
de vida e de políticas. Deverão contemplar constantemente o aprendizado da participação cidadã 
em ações coletivas, o conhecimento e a formulação de políticas dos variados setores 
governamentais e a identificação de características, gostos e aspirações de jovens para a 
construção de projetos de vida, além de modos de tomar decisões na gestão dos estabelecimentos 
e das redes escolares. Os recursos do programa serão empregados em transporte, alimentação, 
hospedagem, fontes de informação e comunicação. Será feita adequação das jornadas para que 
docentes possam acompanhar estudantes em atividades fora do espaço escolar, inclusive viagens, 
e contratação eventual de profissionais para as demais atividades regulares da escola de modo a 
viabilizar a dedicação de docentes às ações envolvidas nos projetos. 
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3. A Carreira Docente deverá ser valorizada através de orçamento, mas também do 
desenvolvimento de políticas que integrem as Universidades e as escolas do Ensino Médio, 
visando a articulação entre a formação inicial, a continuada e os ambientes de trabalho e o 
reconhecimento da escola como espaço de pesquisa e formação. 
 
4. As políticas de avaliação e formação docente devem ser reconstruídas através da participação 
direta das comunidades educadoras (estudantes, professores, gestores e líderes comunitários) em 
espaços democráticos voltados para a inovação, fortalecimento da cultura democrática e combate 
às desigualdades. 
 
5. O objeto da avaliação escolar deverá deixar de ser o desempenho do estudante para abranger 
as ações elaboradas ou realizadas nos projetos dos grupos de estudantes. O sujeito da avaliação 
deverá ser prioritariamente o próprio grupo de estudantes, bem como profissionais que lhes deem 
apoio e eventuais outras pessoas beneficiárias, tais como familiares e moradoras da vizinhança 
 
6. A gestão de cada estabelecimento educacional e das redes escolares deverá contar com o 
abastecimento sistemático de informações sobre projeto pedagógico da escola, ações previstas e 
realizadas, recursos orçamentários e programas dos mais variados setores de políticas públicas, 
assim como a criação de tempos da jornada escolar para sua apreciação e deliberação, contando 
com debates públicos, reuniões (não apenas de conselhos de escolas) e assembleias, para os quais 
as atividades escolares reúnam e produzam conhecimentos. 
 
Eixo 3: Estratégias curriculares para a elaboração de projetos de vida 
 
1. Promover um espaço no currículo para proporcionar experiências a partir de diferentes 
abordagens (artes, narrativas, sensibilização, práticas corporais), que qualifiquem trajetórias 
pessoais, o autoconhecimento, a valorização de si e dos outros e a responsabilidade pelo mundo. 
 
2. Proporcionar ao estudante a escolha de trilhas curriculares, de acordo com a base curricular, 
alimentada pelos projetos de vida e mediadas por tutor, que o ampare em suas escolhas. 
 
3. Trilhas curriculares organizadas por projetos. 
 
4. Possibilitar ao estudante a investigação e a vivência de outras realidades. 
 
5. Formação inicial e continuada dos professores: conhecer os jovens, ter autoconhecimento, 
reconhecer o outro e seu papel no mundo. 
 
ENSINO MÉDIO NO CONTEXTO DAS REFORMAS 
 
Eixo 1: Para garantia da autonomia pedagógica, administrativa e financeira das escolas e incentivo 
para a elaboração de seus projetos político-pedagógicos 
 
1. As escolas que tiverem seus projetos pedagógicos reconhecidos pelos respectivos Conselhos 
Estaduais de Educação como inclusivos, democráticos e transformadores deverão ter 
procedimentos diferenciados para: 
1.1  a designação de gestores por eleição direta ou pelo Conselho Escolar 
1.2  a designação de professores por adesão ao projeto 
1.3  a jornada de trabalho e as condições salariais da equipe que garantam a participação de todos 
no mesmo horário coletivo 
1.4  a avaliação do desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico pelo conjunto de agentes que 
compõem a sua comunidade: professores, funcionários, estudantes e pais  
1.5  a avaliação da equipe escolar pela comunidade escolar. 
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Eixo 2: Para garantia da continuidade dos projetos pedagógicos de escolas e dos projetos públicos 
não obstante as reformas e mudanças de governo. 
 
1. As políticas de formação inicial e continuada devem prever formatos e estrutura para que as 
escolas com PPP inclusivos, democráticos, contemporâneos e transformadores reconhecidos 
pelos respectivos Conselhos Estaduais de Educação possam: 
1.1  Orientar processos formativos de outras equipes escolares da rede. 
1.2  Oferecer residência pedagógica a profissionais da rede 
1.3  Oferecer estágio supervisionado a estudantes de pedagogia e licenciaturas 
 
Eixo 3: Para financiamento da educação pública e comunitária 
 
1. Aumentar vigorosamente o salário mínimo de modo a cumprir a Constituição da República em 
seu artigo 7º, inciso IV, tornando-o capaz de atender as necessidades vitais básicas do(a) 
trabalhador(a) “e de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, 
higiene, transporte e previdência social”, juntamente com um conjunto de medidas destinadas às 
juventudes, que criem condições objetivas para acesso e permanência na escola, por meio do 
apoio à mobilidade dos estudantes, às atividades esportivas, às práticas culturais, à geração de 
renda e à alimentação adequada. 
 
Eixo 4: Para avaliação das reformas e políticas vigentes  
 
1. Constar no documento final da iniciativa que as reformas promovidas para o ensino médio 
foram arquitetadas sem a participação dos principais agentes envolvidos com a escola e a 
formação. 
 
2. Incluir no documento final a visão de que compreendemos que as reformas relativas ao ensino 
médio se inserem em um conjunto das reformas e, que as reformas específicas do ensino médio e 
da BNCC, isolaram aspectos específicos da educação. 
 
3. Instituir mecanismos de formação docente e discente nas unidades escolares para avaliar as 
reformas vigentes, com a participação de representantes dos poderes legislativo, executivo, 
judiciário e da comunidade escolar, mobilizando recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola 
(PDDE). 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVAS CURRICULARES NO ENSINO MÉDIO 
 
Eixo 1: Organização curricular que possibilite diversas trajetórias/percursos formativos. 
 
1. Criação do Programa de Incentivo à Flexibilização Curricular no Ensino Médio. Com base na 
garantia estabelecida pela Lei nº 9.394/ 1996, de autonomia de organização curricular pelas 
escolas, e na Lei 13.415/2017, no parágrafo 7º, do Artigo 35-A, que sinaliza que “os currículos 
do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um 
trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para sua formação nos aspectos físicos, 
cognitivos e socioemocionais”, propomos que seja criado no MEC, em corresponsabilidade com 
secretarias estaduais e municipais, um programa para oferecer apoio especializado e recursos 
financeiros a instituições de ensino médio que se disponham à organização curricular flexível, 
necessária à formação integral dos alunos e alunas. 
1.1 O programa promoverá formação continuada aos docentes e gestores, de forma a impactar: 
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1.1.1 as organizações curriculares, a partir de outros formatos (incluindo a possibilidade de 
organização por módulos e créditos com terminalidade específica – Parágrafo 10, Artigo 35-A, 
Lei nº 13.415/ 2017 
1.1.2 as articulações com outras instituições técnicas ou programas de trabalho destinados ao 
jovem, que possibilitem a formação técnica e profissional. 
1.1.3 as trajetórias escolares dos jovens no cumprimento da carga horária estabelecida pela Lei nº 
13.415/2017, em mais do que os três anos previstos, de acordo com as suas necessidades. 
1.1.4 a orientação aos alunos e alunas nos seus processos de escolha a respeito da atuação 
profissional e exercício da cidadania. 
1.2 Haverá subsídios financeiros às escolas que aderirem ao programa de forma a garantir 
infraestrutura adequada para a flexibilização curricular, como laboratórios de ciências da natureza 
e de informática. 
 
2. Criar programa de âmbito federal, em parceria com estados e municípios, com os objetivos de: 
2.1 institucionalizar, no âmbito das secretarias e coordenadorias, a promoção de formação docente 
e proposição de um currículo diversificado. 
2.2 criar condições de apoio à formação das pessoas e a construção de trilhas de aprendizado. 
2.3 favorecer o intercâmbio de experiências entre escolas inovadoras, que já diversificam o 
currículo, com foco em promover, aproximar e apoiar estas escolas. 
 
Eixo 2: Organização que possibilite a construção contextualizada dos currículos das escolas 
 
1. Objetivo: incentivar o aprendizado de aspectos de subjetividade pessoal e de realidades locais 
contribuindo com a fundamentação de opiniões de integrantes de comunidades escolares e de 
grupos próximos. Formato: estabelece um programa do MEC em corresponsabilidade com 
secretarias estaduais e municipais de educação para fornecer apoio especializado e recursos 
financeiros a projetos de grupos de docentes dedicados a levantar temas de investigação 
participativa e realização de debates públicos em seus estabelecimentos, centrados em aspectos 
de subjetividade pessoal e de realidades locais. 
 
Eixo 3: Organização curricular que possibilite abordagens interdisciplinares, transdisciplinares ou 
não disciplinares 
 
1. Objetivo: Proporcionar adequação entre a escolarização de nível médio e a integração de jovens 
ao mundo do trabalho. Formato: sistema de informação, com dados regionalizados a partir de 
fontes existentes de diversos setores, sobre políticas de emprego e renda, vagas e outras 
oportunidades de geração de renda para estudantes do ensino médio, ao longo de todo o curso, 
que subsidie corpos docentes e discentes a realizar o objetivo constitucional (art. 205) de 
qualificação. 
1.1 Incluir o objetivo de qualificação para o trabalho entre os aspectos a serem avaliados na 
educação escolar para o trabalho. 
1.2 O sistema de informação proposto precisa da interação com o professorado e grupos gestores 
de estabelecimentos e redes, permitindo que influam em seu formato e formas de utilização. 
1.3 Requer destinação de recursos financeiros para a criação e operação do sistema de informação. 
1.4 Incluir o trabalho e suas diversas dimensões na formulação de objetivos de aprendizagem, 
considerando: trabalho alienado e criativo, direitos e relações trabalhistas, trabalho infantil e o 
análogo de escravo, movimentos e organizações de categorias ocupacionais, as limitações dos 
mercados de trabalho e as possibilidades de adequá-lo, com políticas econômicas democráticas, 
às necessidades de quem trabalha. 
1.5 Estimular a formulação de orientação didática para abordagem transdisciplinar, 
interdisciplinar ou não disciplinar do tema. 
1.6 Incluir a abordagem transdisciplinar, interdisciplinar e não disciplinar nos percursos 
formativos das redes de ensino. 
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2. O desenvolvimento, fornecimento e manutenção de tecnologias educacionais deve se dar nas 
escolas de nível médio, técnicas ou regulares. Toda tecnologia educacional destinada às escolas 
de educação básica deverá respeitar os princípios do REA (recursos educacionais abertos): código 
aberto e registrado em domínio público ou licença aberta. 
2.1 Também será possível ofertar a política em: 
2.1.1Universidades ou centros de pesquisa públicos; 
2.1.2Universidades ou centros de pesquisa privados, sem fins lucrativos, com notável relevância, 
a ser avaliada pelos órgãos públicos da área científica e educacional; 
2.1.3 Organizações da sociedade civil de interesse público que atuem na área de P&D&I, com 
trabalho de notável relevância, a ser avaliada pelos órgãos públicos da área científica e 
educacional; 
2.1.4 As instituições citadas deverão desenvolver os artefatos em coparticipação com, pelo menos, 
20 unidades escolares públicas de nível médio, com preferência para aquelas situadas em 
territórios marcados pela ausência de equipamentos públicos culturais e tecnocientíficos e com 
alto índice de vulnerabilidade social. 
2.2 A política poderá ser ofertada a empresas e corporações tecnocientíficas privadas e lucrativas, 
com trabalho de notável relevância a ser avaliada pelos órgãos públicos da área científica e 
educacional, sob as seguintes condições:  
2.2.1 Contraprestação obrigatória para cada tecnologia vendida para um dos entes federativos.  
2.2.2 Reinvestimento de 50% de todo o lucro líquido auferido em contratos com o poder público 
em: construção de laboratórios com tecnologias digitais e analógicas; fornecimento de internet 
banda larga; treinamento técnico do pessoal responsável por esses artefatos; 
2.2.2.1 A contraprestação obrigatória se dará em unidades escolares públicas de nível médio, com 
preferência para aquelas situadas em territórios marcados pela ausência de equipamentos públicos 
culturais e tecnocientíficos e com alto índice de vulnerabilidade social. 
2.3 A avalição da qualidade e relevância das organizações envolvidas nesta política será feita por 
Capes e CNPq para políticas nacionais, e também instituições estaduais, como as Fundações de 
Amparo à Pesquisa. 
2.4 Incluir abordagens transdisciplinares nos currículos de formação de professores na perspectiva 
da pesquisa e desenvolvimento; 
2.5 Fomentar residência pedagógica dos estudantes universitários nos espaços de produção 
tecnocientífica das unidades escolares de nível médio. 
2.6 As universidade e organizações da sociedade civil de interesse público que fizerem parceria 
com as escolas de ensino médio para a criação de tecnologias educacionais deverão oferecer 
formação para as abordagens transdisciplinares, interdisciplinares e não disciplinares. 

2.7 As escolas que se convertem em centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação 
priorizarão as abordagens curriculares t transdisciplinares, interdisciplinares e não disciplinares. 

 

Anexo III – Propostas submetidas ao 4º Encontro da Região Sudeste 

 
Proposta 1: PUCSP – Adriana Dias de Oliveira (drica_dias@hotmail.com) 
Eixo: Para a articulação intersetorial dos agentes públicos, privados e comunitários na oferta e no controle social da 
qualidade educação.   
Objetivo da proposta: 
Discutir a representação social de professores e alunos sobre a autoridade docente e o respeito mútuo nas relações 
educativas. 
Descrição da proposta: 
Trata-se de apresentar e refletir os resultados de pesquisa acadêmica realizada com professores e alunos de escola 
pública de São Paulo sobre a representação social  da autoridade docente e o respeito nas relações escolares, 
compreendendo as diversas percepções que os sujeitos educativos possuem sobre a temática e propor ações conjuntas 
de promoção do convívio respeitoso, condição indispensável para se alcançar uma educação de qualidade.  
A sua proposta tem alguma implicação para as normativas relativas à carga horária do ensino médio? 
As atividades podem ser realizadas na carga horária existente, desde que seja abordado de forma interdisciplinar e 
envolva os diversos públicos escolares. 
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas curriculares do ensino médio?  
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Não se trata de implementar novas políticas curriculares, mas de efetivar aquelas existentes que promovam a 
convivência respeitosa às diversidades. 
A sua proposta impacta as normativas para a formação técnica e profissional de algum modo específico? 
A propostas está estritamente relacionada com a formação docente e a sua capacitação para novas perspectivas na 
relação professor/a-alunos/as. 
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas de avaliação da aprendizagem no ensino médio? 
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação para as normativas relativas à gestão escolar e/ou à gestão das redes de 
ensino? 
Trata-se de transformar a gestão escolar mais inclusiva e participativa, possibilitando que os atores escolares 
contribuam e se co-responsabilizem. 
A sua proposta tem alguma implicação específica para as outras modalidades: educação de pessoas jovens e 
adultas / educação no campo / educação quilombola / educação indígena / educação especial / educação a 
distância? 
Ela pode ser adaptada e aplicada aos diferentes segmentos escolares. 
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas de Formação (inicial / continuada) de profissionais da 
educação?  
Ocupa-se da formação docente como instrumento de transformação das relações estabelecidas na sala de aula. 
A sua proposta tem alguma implicação para as normativas relativas às condições de trabalho, contratação e 
organização da equipe escolar? 
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas de financiamento do ensino médio? 
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação específica para a infraestrutura da escola? Não. 
 
Proposta 2: Secretária Municipal de Educação do Município de São Paulo - Lilian Soares da Silva 
(lilianbv@yahoo.com.br) 
Eixo: Para a efetiva participação das famílias na elaboração das políticas, no controle social da qualidade da educação 
e vida escolar.  
Objetivo da proposta: 
Educação Escolar Quilombola - o caminho a ser percorrido na contemporaneidade 
Descrição da proposta: 
A proposta tem o objetivo de apresentar a Educação Escolar Quilombola na região metropolitana de Salvador, no estado 
da Bahia, com suas singularidades e peculiaridades de um território rural envolto por uma identidade urbana. 
A sua proposta tem alguma implicação para as normativas relativas à carga horária do ensino médio? 
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas curriculares do ensino médio?  
Não. 
A sua proposta impacta as normativas para a formação técnica e profissional de algum modo específico? 
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas de avaliação da aprendizagem no ensino médio? 
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação para as normativas relativas à gestão escolar e/ou à gestão das redes de 
ensino? 
A gestão escolar das unidades de ensino da região estão por conta das Professora e Gestoras, das quais, realizam as 
tarefas pedagógicas e administrativas em seu tempo integral. 
A sua proposta tem alguma implicação específica para as outras modalidades: educação de pessoas jovens e 
adultas / educação no campo / educação quilombola / educação indígena / educação especial / educação a 
distância? 
A proposta é relativa a Educação Escolar Quilombola na região metropolitana de Salvador, no estado da Bahia.  
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas de Formação (inicial / continuada) de profissionais da 
educação?  
A Formação de profissionais da Educação Básica é fundamental para o andamento, didática e implantação da Educação 
Escolar Quilombola nas diferentes unidades de ensino e nos distintos territórios étnicos e urbano. 
A sua proposta tem alguma implicação para as normativas relativas às condições de trabalho, contratação e 
organização da equipe escolar? 
A equipe escolar é composta de membros integrantes da "sede" e minoritariamente de indivíduos que residem na 
localidade ou nos agrupamentos étnicos das instituições de ensino. 
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas de financiamento do ensino médio? 
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação específica para a infraestrutura da escola? Não. 
 
Proposta 3: SEE SP e PUC SP - Vania Masami Matsuno (vaniamasami@prof.educacao.sp.gov.br) 
Eixo: Para a efetiva participação das famílias na elaboração das políticas, no controle social da qualidade da educação 
e vida escolar. Para a articulação intersetorial dos agentes públicos, privados e comunitários na oferta e no controle 
social da qualidade educação.  
Objetivo da proposta: 
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Articular os fundamentos  de diálogo, participação, pensamento crítico e transformação social com a alfabetização 
científica no currículo. 
Descrição da proposta: 
Desenvolver espaços de salas ambientes para debates, rodas de conversa e oficinas com leitura de mundo e 
alfabetização científica. 
A sua proposta tem alguma implicação para as normativas relativas à carga horária do ensino médio? 
No período das aulas oferecer atividades que promovam a dialética e o pensamento crítico. 
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas curriculares do ensino médio?  
Mais leitura de mundo que precede a aquisição da palavra, bem como a integração da alfabetização científica que 
impactam no currículo, principalmente na educação popular. 
A sua proposta impacta as normativas para a formação técnica e profissional de algum modo específico? 
As oficinas e salas ambientes colaboram com a aprendizagem da educação básica e da formação técnica profissional.  
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas de avaliação da aprendizagem no ensino médio? 
Ao considerar as etapas das avaliações diagnóstica, formativa e somativa. Esta proposta colabora nas fases formativa e 
somativa. 
A sua proposta tem alguma implicação para as normativas relativas à gestão escolar e/ou à gestão das redes de 
ensino? 
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação específica para as outras modalidades: educação de pessoas jovens e 
adultas / educação no campo / educação quilombola / educação indígena / educação especial / educação a 
distância? 
Rodas de conversa e oficinas podem ser utilizadas em todas outras modalidades, desde que o aluno tenha um bom nível 
cognitivo, pois alunos com deficiência intelectual severa precisam de acompanhamento mais intensivo por profissionais 
habilitados. 
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas de Formação (inicial / continuada) de profissionais da 
educação?  
Na educação conteudista, apenas os conteúdos são prioritários, mas os alunos trazem em sua gênese os conhecimentos 
prévios de sua família, seu entorno, suas relações com a comunidade onde vivem a leitura de mundo. Dessa forma os 
profissionais da educação devem considerar esse fator e a alfabetização científica. Somando os conteúdos com a 
subjetividade e a objetividade. 
A sua proposta tem alguma implicação para as normativas relativas às condições de trabalho, contratação e 
organização da equipe escolar? 
Não 
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas de financiamento do ensino médio? 
O currículo é um instrumento de promoção da justiça social. Escolas são heterogêneas em sua clientela e na estrutura 
que recebem com a aquisição de materiais. Assim temos na rede estadual escolas com impressoras 3D e salas bem 
equipadas com tecnologia de última geração e outras escolas necessitam de reformas com salas  em condições precárias. 
(Penso no redimensionamento dessa verba educacional). 
A sua proposta tem alguma implicação específica para a infraestrutura da escola? Economia com materiais  
tecnológicos e redistribuição da verba em reformas na escola. 
 
 
 
Proposta 4: EE ANTOINE S EXUPERY - EMEF MARIO LAGO - Franklin da Silva Bernardes 
(bernardesfranklin@gmail.com) 
Eixo: Para a efetiva participação das famílias na elaboração das políticas, no controle social da qualidade da educação 
e vida escolar.  
Objetivo da proposta: 
Propiciar um ambiente de aprendizagem na Escola de orientar a família da importância e a responsabilidade da 
educação de seus filhos para o convívio social, constituir família e para o trabalho.  
Descrição da proposta: 
"Na comunidade escolar, na sala de aula tem mostrado a ausência da participação da família na conduta e no rendimento 
escolar do aluno, devido as violências praticadas. Registro: Livro de ocorrência escolar e o Balancete. 
Proposta 
Necessidade do dialogo, ""inclusão"" mostrar à familia a função do Estado na Sociedade, a responsablidade da familia 
com os fundamentos da CF(88)arts. 226 - 227. Atualmente revistas, jornais, rede sociais, a Midias tele visiveis têm 
difundido casamento de pessoas do mesmo sexo, que adotam crianças que se tornam filhos(as) e estes(as) estão na 
escola, mulheres com filhos(as) de pais diferentes(5), estas crianças e jovens na escola sujeitas a pratica de violências. 
Esta situação na comunidade escolar e externa é real, prejudica a convivência, ensino aprendizagem, rendimento escolar 
e a formação da cidadania devido o fatos: da falta de conhecimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos,de 
10 de dezembro de 1948, da Constituição de 1988  e do acompanhamento da vida escolar da criança e do adolescente.  
" 
A sua proposta tem alguma implicação para as normativas relativas à carga horária do ensino médio? 
Não 
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas curriculares do ensino médio?  
As disciplinas devem enfatizar conhecimentos Direitos Humanos e respeito(violências - o que é violências) em seus 
programas. 
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A sua proposta impacta as normativas para a formação técnica e profissional de algum modo específico? 
"Gestores, corpo Docente, Discentes, Secretaria, funcionário(grupo de apoio) escolar, todos devem ter conhecimento e 
esclarecimento sobre a responsabildade da Escola, da Familia e do Docente de Educar crianças e jovens. 
Conhecimento de educação familiar  e educação escolar. 
Conhecimento tecnologico para comunicação no ambiente escolar. 
Gestores 
Planejamento e atuação." 
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas de avaliação da aprendizagem no ensino médio? 
"Epistemologia: 
Violências praticadas na Comunidade escolar, comunidade externa, dificultam a convivência, o ensino aprendizagem, 
problemas refletem na sala de aula, prejudicando a avalição escolar. " 
A sua proposta tem alguma implicação para as normativas relativas à gestão escolar e/ou à gestão das redes de 
ensino? 
Necessidade de formação em Direitos Humanos e atuação. Conhecimento de como elaborar projetos educacionais e 
dominio de ferramentas tecnlogicas utilizadas na escola e em redes de ensino.   
A sua proposta tem alguma implicação específica para as outras modalidades: educação de pessoas jovens e 
adultas / educação no campo / educação quilombola / educação indígena / educação especial / educação a 
distância? 
Escola: Gestores, Docentes, grupo de apoio ao atender outras modalidades educacionais, necessidade de formação em 
Direitos Humanos; EaD, conhecimento qualificado tecnologo e atuação com recursos digitais. LDB(96). 
Conhecimentos de como elaborar projetos educacionais. 
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas de Formação (inicial / continuada) de profissionais da 
educação?  
Necessidade de formação em Educação em Direitos Hunmanos, uso da Técnica da Tecnologia na escola e 
conhecimentos de como elaborar projetos  educacionais. 
A sua proposta tem alguma implicação para as normativas relativas às condições de trabalho, contratação e 
organização da equipe escolar? 
Docente com jornada de trabalho integral. Ambiente adequado para o Trabalho. Remuneração  compativel com 
profissionais de outras modalidades de nivel superior. Plano de Carreira. 
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas de financiamento do ensino médio? 
Necessidade de recursos financeiros para criação e a manutenção do sistema educacional. LDB(96)  
A sua proposta tem alguma implicação específica para a infraestrutura da escola? Sala apropriada para 
atendimento à comunidade interna e externa, com estrutura adequada com recursos tecnologo digital. 
 
Proposta 5: Universidade Federal do Rio de Janeiro - Salvino Oliveira Barbosa (salvino.oliveira.barbosa@gmail.com) 
Eixo: Para a efetiva participação das famílias na elaboração das políticas, no controle social da qualidade da educação 
e vida escolar. Para a articulação intersetorial dos agentes públicos, privados e comunitários na oferta e no controle 
social da qualidade educação.  
Objetivo da proposta: 
Conectar a escola com a comunidade local através do grêmio estudantil 
Descrição da proposta: 
A extensão universitária "Vida pública" realizou no colégio Dom Eugênio Salles um projeto piloto exitoso na 
aproximação da comunidade local a instituição escolar. A proposta trata de mobilizar alunos engajados como atletas, 
representantes de turma ou estudantes com perfil de lideres para a criação de um grêmio estudantil. Após uma troca 
horizontal e equânime se chega ao modelo de grêmio desejado e seu cronograma de criação e ação. Esse projeto requer 
explicar para os alunos a importância histórica de um grêmio e identificar com eles os problemas da escola e da 
comunidade em que está inserida. Outrossim, os alunos devem ser criar uma estratégia de como resolver os problemas 
que estão ao seu alcance de uma forma que possam contar com a ajuda dos familiares. Com a ajuda dos gestores na 
criação do dialogo junto as instituições locais ( Cras, clinicas da família,etc) em pouco tempo a comunidade passa a 
conhecer abertamente os problemas da escola e muitas vezes se mobilização em torno de uma solidariedade orgânica 
para resolve-los 
A sua proposta tem alguma implicação para as normativas relativas à carga horária do ensino médio? 
Não 
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas curriculares do ensino médio?  
Não. 
A sua proposta impacta as normativas para a formação técnica e profissional de algum modo específico? 
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas de avaliação da aprendizagem no ensino médio? 
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação para as normativas relativas à gestão escolar e/ou à gestão das redes de 
ensino? 
Gestores da rede de ensino devem ser capacitados em um curso que envolva gestão e mediação de conflitos, elaboração 
de projetos e mobilização social. 
A sua proposta tem alguma implicação específica para as outras modalidades: educação de pessoas jovens e 
adultas / educação no campo / educação quilombola / educação indígena / educação especial / educação a 
distância? 
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Ao aproximar a escola da comunidade cria-se um vinculo com o local e com isso uma adequação da educação a região 
em que está situada. Passa-se a pautar o ensino não mais apenas por um currículo pré moldado, mas também pela 
discricionariedade e sensibilidade do gestor local 
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas de Formação (inicial / continuada) de profissionais da 
educação?  
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação para as normativas relativas às condições de trabalho, contratação e 
organização da equipe escolar? 
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas de financiamento do ensino médio? 
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação específica para a infraestrutura da escola? Não. 
 
Proposta 6: SEE SP e PUC SP - Vania Masami Matsuno (vaniamasami@prof.educacao.sp.gov.br) 
Eixo: Para a efetiva participação das famílias na elaboração das políticas, no controle social da qualidade da educação 
e vida escolar.  
Objetivo da proposta: 
Estimular a integração gestão escolar, alunos, famílias e comunidades do entorno. 
Descrição da proposta: 
Escolas públicas recebem recursos financeiros a projetos que integrem a escola, os alunos, as famílias e comunidades. 
A sua proposta tem alguma implicação para as normativas relativas à carga horária do ensino médio? 
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas curriculares do ensino médio?  
A BNCC em ciências da natureza refere-se a novas leituras de mundo. Nesse quesito a participação da família é 
fundamental para a ampliação de leituras de mundo. Estudantes com maior vivência e maturidade, têm condições para 
aprofundar o exercício do pensamento crítico, realizar novas leituras do mundo, e tomar decisões responsáveis e éticas 
na identificação e solução de situações-problema. 
A sua proposta impacta as normativas para a formação técnica e profissional de algum modo específico? 
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas de avaliação da aprendizagem no ensino médio? 
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação para as normativas relativas à gestão escolar e/ou à gestão das redes de 
ensino? 
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação específica para as outras modalidades: educação de pessoas jovens e 
adultas / educação no campo / educação quilombola / educação indígena / educação especial / educação a 
distância? 
A família tem importância fundamental no processo de inclusão e na orientação da prevenção ao bullying. 
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas de Formação (inicial / continuada) de profissionais da 
educação?  
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação para as normativas relativas às condições de trabalho, contratação e 
organização da equipe escolar? 
Não 
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas de financiamento do ensino médio? 
Financiamento para projetos que apoiem a parceria escola-família 
A sua proposta tem alguma implicação específica para a infraestrutura da escola? Não. 
 
Proposta 7: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - Kattiade Jesus Amin Athayde Figueiredo 
(kattia.amin@gmail.com) 
Eixo: Para a articulação intersetorial dos agentes públicos, privados e comunitários na oferta e no controle social da 
qualidade educação.  
Objetivo da proposta: 
Promover formas integradas e articuladas de políticas intersetoriais de educação para a melhoria das aprendizagens no 
ensino médio público. 
Descrição da proposta: 
No ensino médio vários são os estudos preocupados com os indicadores de desempenho das aprendizagens. Trata-se 
dos fatores de repetência e evasão escolar cada vez mais presentes nas estatísticas censitárias relacionadas a essa etapa 
final da educação básica. Trata-se dos fatores de repetência e evasão escolar cada vez mais presentes nas estatísticas 
censitárias correspondente a essa etapa final da educação básica. A proposta apresentada busca discutir com os demais 
seguimentos da sociedade formas e mecanismos de empreender políticas e ações pedagógicas articuladas ao 
desenvolvimento curricular que, articuladas ao desenvolvimento curricular, incentivem práticas inovadoras e 
transformadoras de aprendizagens. Se propõe dialogar sobre os aspectos teóricos, conceituais e metodológicos 
orientadores do trabalhado pedagógico em seus diferentes conteúdos disciplinares. Importa, destacar, que o pressuposto 
para uma proposta educacional integrada e intersetorial empenhada na promoção da melhoria das aprendizagens, deve 
considerar, no desenho do seu formato, a indissociabilidade dos dispositivos de conteúdo estruturantes do currículo 
escolar e das experiências socioculturais emergidas da realidade dos sujeitos em seus processos históricos de interação. 
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Acerca disso, cinco situações de aprendizagens são imprescindíveis quando mediadas pelo professor no 
desenvolvimento do trabalho pedagógico. São elas: o currículo normativo, as experiência constituintes e constitutivas 
das vivências sociais do estudante, a mediação do professor em relação aos objetos de estudos ensinados na escola e as 
manifestações culturais advindas das trajetórias de vida dos sujeitos. Outro aspecto de igual importância atribuído à 
melhoria das aprendizagens no âmbito das ações integradoras e intersetorializadas, diz respeito às formas 
institucionalizadas de avaliação responsáveis pelo desempenho escolar dos estudantes, ou seja, a função da avaliação 
do desempenho educacional e, mais especificamente, das aprendizagens, para ser, de fato, efetiva, deve considerar entre 
outros critérios de verificação, a criação e diversificação de instrumentos metodológicos adequados ao contexto escolar 
e de vida em que interage o estudante. Por isso, acredita-se na ação conjunta entre a escola e grupos intersetoriais como 
uma estratégia pedagógica em potencial, possível de articular proposições educativas em permanente diálogo com a 
saúde, transporte, meio ambiente, comunicação, trabalho, cultura e, com isso, incrementar outros e novos itinerários 
metodológicos que qualifique e melhore as aprendizagens no ensino médio. Em tempo, o princípio da articulação 
intersetorial do bem público tem como princípio encurtar a distância entre os segmentos da sociedade no sentido de 
superar o modelo fragmentado de organização das políticas públicas. Nesse sentido, a presença de ações dessa natureza 
agregadas ao contexto do ensino médio tende a fomentar práticas educativas alicerçadas em saberes e experiências 
plurais, com vistas a uma educação para a igualdade. Posto isso, pretende-se com essa proposta contribuir para a 
discussão, reflexão e construção “Coletiva de Propostas para as Políticas do Ensino Médio”, com indicações apontadas 
para a melhoria dessa etapa da educação básica, seja em sua dimensão cognitiva, seja em sua dimensão ética, 
socioemocional e afetiva. Assim, tomando por base os dispositivos da Lei nº 13.415/2017 que institui o Novo Ensino 
Médio, por meio da Medida Provisória 746/2016 e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento 
normalizador das aprendizagens consignadas para essa etapa da educação básica. Para tanto, uma pergunta se impõe: 
como integrar ações intersetoriais de educação que promovam a construção coletiva de propostas para as políticas de 
ensino médio? Objetivos da proposta: Construir uma agenda permanente de fóruns e políticas intersetoriais para discutir 
e formular políticas para o ensino médio; Promover ações pedagógicas intersetoriais alinhadas aos projetos de futuro 
das juventudes engajadas com as transformações sociais; Elevar a qualidade das aprendizagens no ensino médio; 
Impactar nos indicadores de repetência e evasão escolar; Conhecer práticas pedagógicas diferenciadas desenvolvidas 
em espaços escolares e não escolares de educação. 
A sua proposta tem alguma implicação para as normativas relativas à carga horária do ensino médio? 
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas curriculares do ensino médio?  
A reforma do currículo sob o enfoque dos itinerários formativos. Isso implica, entre outros aspectos, chamar a atenção 
de como é pensada a reforma na perspectiva da formação para o trabalho. De outra parte, busca encontrar caminhos 
para a construção de uma proposta educacional que, de fato, repercuta num projeto de futuro dos jovens e para os 
jovens, conforme os seus desejos e projeções.  
A sua proposta impacta as normativas para a formação técnica e profissional de algum modo específico? 
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas de avaliação da aprendizagem no ensino médio? 
O desafio da avaliação das aprendizagens no ensino médio é contribuir para o redirecionamento das políticas e, não, 
apenas, desenvolver metodologias ditas, inovadoras, para promover a melhoria das aprendizagens. Ainda mais, quando 
o modelo de avaliação não está adequado aos objetos de aprendizagem.  
A sua proposta tem alguma implicação para as normativas relativas à gestão escolar e/ou à gestão das redes de 
ensino? 
Se estabelecem outras formas de gestão do conhecimento na qual o gestor passa a ter um papel de relevância como 
interlocutor de aprendizagens. 
A sua proposta tem alguma implicação específica para as outras modalidades: educação de pessoas jovens e 
adultas / educação no campo / educação quilombola / educação indígena / educação especial / educação a 
distância? 
Sim. Uma vez que o ensino médio se constitui uma etapa da educação básica reúne as temáticas que são comuns as 
demais modalidades de ensino.  
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas de Formação (inicial / continuada) de profissionais da 
educação?  
A formação continuada de professores é essencial para o desenvolvimento do trabalho pedagógico. 
A sua proposta tem alguma implicação para as normativas relativas às condições de trabalho, contratação e 
organização da equipe escolar? 
Não 
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas de financiamento do ensino médio? 
Pensar e estabelecer um orçamento que promova a melhoria das aprendizagens requer financiamento que cubra as 
despesas tanto de caráter infraestrutural como de caráter pedagógico.  
A sua proposta tem alguma implicação específica para a infraestrutura da escola? No aparelhamento de 
laboratórios, bibliotecas, salas de aulas adequadas, espaços para a realização de atividades coletivas, entre outras. 
 
Proposta 8: Elie Ghanem 
Eixo: Para a efetiva participação das famílias na elaboração das políticas, no controle social da qualidade da educação 
e vida escolar. 
Objetivo da proposta: 
Subsidiar a participação das famílias na elaboração de políticas, no controle social da qualidade da educação e vida 
escolar. 
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Descrição da proposta: 
Negociação coletiva com sindicatos para gerar uma lei pela qual empregadores dispensem empregados meio período a 
cada bimestre para que participem em atividades relativas a estudantes sob sua responsabilidade com profissionais das 
escolas. 
A sua proposta tem alguma implicação para as normativas relativas à carga horária do ensino médio? 
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas curriculares do ensino médio?  
Não. 
A sua proposta impacta as normativas para a formação técnica e profissional de algum modo específico? 
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas de avaliação da aprendizagem no ensino médio? 
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação para as normativas relativas à gestão escolar e/ou à gestão das redes de 
ensino? 
Requer uma organização das atividades escolares de modo a receber familiares mais intensivamente. 
A sua proposta tem alguma implicação específica para as outras modalidades: educação de pessoas jovens e 
adultas / educação no campo / educação quilombola / educação indígena / educação especial / educação a 
distância? 
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas de Formação (inicial / continuada) de profissionais da 
educação?  
Implica fornecer subsídios para que profissionais da educação recebam familiares de estudantes em maior quantidade 
e variedade. 
A sua proposta tem alguma implicação para as normativas relativas às condições de trabalho, contratação e 
organização da equipe escolar? 
As jornadas de trabalho e a forma de distribuição das tarefas precisarão se adequar uma demanda maior e mais variada 
de contato de familiares com a escola. 
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas de financiamento do ensino médio? 
Implica reorganizar jornadas de trabalho e remuneração. 
A sua proposta tem alguma implicação específica para a infraestrutura da escola? Em alguns casos, será 
necessário efetuar reformas nas dependências do estabelecimento para receber maior número de familiares em 
atividades coletivas. 
 
Proposta 9: Elie Ghanem 
Eixo: Para a articulação intersetorial dos agentes públicos, privados e comunitários na oferta e no controle social da 
qualidade educação. 
Objetivo da proposta: 
Universidades, executivos estaduais e organizações da sociedade civil promoverem oferta e estimularem demanda por 
educação superior. 
Descrição da proposta: 
Universidades, secretarias de educação e organizações da sociedade civil criarem ou ampliarem programas sobre cursos 
de graduação e pós-graduação para difundir informação e incentivar a continuidade dos estudos. 
A sua proposta tem alguma implicação para as normativas relativas à carga horária do ensino médio? 
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas curriculares do ensino médio?  
Não. 
A sua proposta impacta as normativas para a formação técnica e profissional de algum modo específico? 
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas de avaliação da aprendizagem no ensino médio? 
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação para as normativas relativas à gestão escolar e/ou à gestão das redes de 
ensino? 
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação específica para as outras modalidades: educação de pessoas jovens e 
adultas / educação no campo / educação quilombola / educação indígena / educação especial / educação a 
distância? 
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas de Formação (inicial / continuada) de profissionais da 
educação?  
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação para as normativas relativas às condições de trabalho, contratação e 
organização da equipe escolar? 
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas de financiamento do ensino médio? 
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação específica para a infraestrutura da escola? Não. 
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Proposta 10: Elie Ghanem 
Eixo: Para a articulação intersetorial dos agentes públicos, privados e comunitários na oferta e no controle social da 
qualidade educação. 
Objetivo da proposta: 
Promover atuação intersetorial, com participação, na oferta de educação. 
Descrição da proposta: 
MEC, cada governo estadual e governo municipal instalar uma equipe, incluindo integrantes de organizações da 
sociedade civil, dedicada a promover o planejamento intersetorial entre ministérios e secretarias estaduais e municipais 
de modo a realizar a educação como dever constitucional da família e do Estado (art. 205). 
A sua proposta tem alguma implicação para as normativas relativas à carga horária do ensino médio? 
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas curriculares do ensino médio?  
Não. 
A sua proposta impacta as normativas para a formação técnica e profissional de algum modo específico? 
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas de avaliação da aprendizagem no ensino médio? 
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação para as normativas relativas à gestão escolar e/ou à gestão das redes de 
ensino? 
Deverá gerar normativas para a gestão intersetorial e participativa da educação. 
A sua proposta tem alguma implicação específica para as outras modalidades: educação de pessoas jovens e 
adultas / educação no campo / educação quilombola / educação indígena / educação especial / educação a 
distância? 
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas de Formação (inicial / continuada) de profissionais da 
educação?  
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação para as normativas relativas às condições de trabalho, contratação e 
organização da equipe escolar? 
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas de financiamento do ensino médio? 
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação específica para a infraestrutura da escola? Não. 
 
Proposta 11: Elie Ghanem 
Eixo: Para a articulação intersetorial dos agentes públicos, privados e comunitários na oferta e no controle social da 
qualidade educação. 
Objetivo da proposta: 
Reduzir a importância da lógica de exclusão que preside os processos de seleção para a entrada na universidade, alheia 
às próprias necessidades da vida universitária. 
Descrição da proposta: 
Universidades criarem comissões, incluindo pessoas de organizações de estudantes de nível médio e de associações 
científicas, encarregadas de definir processos de seleção para ingresso na graduação, tendo como critério prioritário as 
características que um(a) novo(a) integrante deve apresentar, compatíveis com a vida universitária. 
A sua proposta tem alguma implicação para as normativas relativas à carga horária do ensino médio? 
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas curriculares do ensino médio?  
Induzirá currículos direcionados ao pensamento crítico, à atitude científica e à sensibilidade para com peculiaridades 
das juventudes. 
A sua proposta impacta as normativas para a formação técnica e profissional de algum modo específico? 
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas de avaliação da aprendizagem no ensino médio? 
Reorientará a avaliação para a vida universitária em vez de centrar-se na concorrência por vagas escassas. 
A sua proposta tem alguma implicação para as normativas relativas à gestão escolar e/ou à gestão das redes de 
ensino? 
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação específica para as outras modalidades: educação de pessoas jovens e 
adultas / educação no campo / educação quilombola / educação indígena / educação especial / educação a 
distância? 
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação para as políticas de Formação (inicial / continuada) de profissionais da 
educação?  
Demandará políticas de formação que valorizem pensamento crítico, atitude científica e sensibilidade para com 
peculiaridades das juventudes. 
A sua proposta tem alguma implicação para as normativas relativas às condições de trabalho, contratação e 
organização da equipe escolar? 
Não. 
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A sua proposta tem alguma implicação para as políticas de financiamento do ensino médio? 
Não. 
A sua proposta tem alguma implicação específica para a infraestrutura da escola? Não. 

 


