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Construção Coletiva de Propostas para as Políticas do Ensino Médio 

 

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 

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. 
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Construção Coletiva na CONANE 

 

Foto 1: André Lazaro e Helena Singer fazem a apresentação geral da iniciativa 

 

Em 21 de junho de 2019, todas as propostas consolidadas na série de encontros realizados 

na Universidade de São Paulo foram apresentadas e debatidas durante a IV Conferência 

Nacional de Alternativas para uma Nova Educação (CONANE), realizada em Brasília, 

DF. 

Ao menos metade das 400 pessoas inscritas na Conferência participaram da atividade 

“Contribuição coletiva para a Proposta de Políticas de Ensino Médio”. No primeiro 

momento, Helena Singer, da Ashoka, e André Lázaro, da Fundação Santillana, 

apresentaram a iniciativa e uma síntese das propostas.  

Na sequencia, os participantes se dividiram em 5 grupos, cada um dos quais focado em 

um dos subtemas da iniciativa e facilitado por um membro da comissão organizadora da 

CONANE, que receberam as propostas previamente ao encontro. Os grupos foram 

orientados a debater as propostas e, ao final, produzir uma síntese muito curta que pudesse 

ser compartilhada em poucos minutos com todos os participantes, que seriam novamente 

reunidos.  
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Grupo I – Juventudes: modos de vida, condições, expectativas, projetos de vida e 

ações 

 

Foto 2: Grupo 1 debate as propostas para Juventudes 

 

Coordenação: Marcio Carvalhal (CIEDS – CE) 

 

Participantes: Heloane Francilli, Maria Aparecida Augusta, Eliane Piva Ramalho, Almir 

Carlos Andrade, Edilene Teixeira de Souza, Rejane Arruda Ribeiro, Fabiano Martins, 

Lucineide Pinheiro, Stanley Rodrigues, Giovana Agostinho, Fábio Duarte, Eduardo Nizri, 

Ricardo Falcão de Mendonça, Juciane Schneider. 

 

As políticas públicas devem considerar os diferentes contextos, modos e condições de 

vida juvenil no Brasil. O ensino médio deve favorecer os projetos de vida dos jovens, que 

alicerçam suas expectativas a respeito do futuro, bem como seu engajamento em ações 

presentes, na esfera escolar e fora desta. Para tanto, as políticas públicas devem estimular 

a participação dos jovens na elaboração e implementação das políticas de ensino médio e 

criar as condições nas escolas para o engajamento dos estudantes em ações coletivas e 

para a elaboração de projetos de vida. 

Propostas debatidas: 

1. Todas as políticas relativas às orientações curriculares para o ensino médio 

deverão prever as condições para: 

a) A participação ativa dos estudantes no planejamento pedagógico 

b) Experiências nas diversas linguagens e expressões, que qualifiquem trajetórias 

pessoais, o autoconhecimento, a valorização de si e dos outros e a responsabilidade pelo 

mundo. 

c) Escolhas de trilhas ou trajetórias de aprendizagem que possibilitem o 

desenvolvimento de projetos de vida. 

d) O desenvolvimento de projetos baseados na investigação e na vivência de outras 

realidades. 
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2. Todos os entes federativos devem criar programas 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 dos programas 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. As políticas de avaliação da aprendizagem e ingresso no ensino superior devem 

incluir experiências diversificadas dos estudantes, como projetos desenvolvidos na 

comunidade, participação em ações coletivas e cuidados com o coletivo escolar.  

4. O sujeito da avaliação da aprendizagem deverá ser prioritariamente os próprios 

estudantes, envolver também os docentes e outros profissionais que lhes deem apoio e 

eventuais outras pessoas beneficiárias de seus projetos, tais como familiares e moradores 

da vizinhança. 

 

Síntese reflexiva 

O grupo debateu sobre as propostas e, ao final, produziu uma síntese para ser, 

posteriormente, compartilhada com o coletivo reunido no Auditório.  

 

PLANO DE VIDA 

 

- Sentir o caminho e seu impacto na sociedade; 

- Mudar o mundo junto, nunca sozinho  

- Certificação do modo de vida, plano de vida no território 

- Ético/estético/político 

- Vida além da escolha de profissão 

- Certificar pelas ações comunitárias  

- Ensino Médio Inovador: distribuía recursos para as escolas que investiam 

nos projetos dos estudantes 

- Questão ética: plano de vida em que vc possa atuar no mundo e dê 

satisfação à pessoa e impacte: para mim, para o outro, para a comunidade, para o 

mundo; 

- Juventude e escola: experiência: tutoria; cada professor respondia a um 

grupo de alunos regularmente, escuta e orientação; criar canais de comunicação 

direta; 

- Recursos para intervenção social; estudantes EM querem participar e 

devolver socialmente o que construíram;  

- Princípios e diversidade; não há modelos, mas há princípios coletivos; 

- Campo: expectativa de construção de ambientes e espaços de cultura 

política; 
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- Incluir mestres de saberes e culturas populares no ensino médio; 

- Repensar modo de seleção de ingresso na educação superior  

- Projeto de Vida: Projeto de vida que Eu, nós, o território e mundo. 

 

Cartaz apresentado para o coletivo no Auditório: 

Juventudes 

Projeto de vida – não há modelos, mas há princípios. 

Eu / Outro / Nós – Comunidade / Mundo / Desdobramentos no território 

 

 

Grupo II - Ensino médio no contexto das reformas 

 

Foto 3: Grupo II no auditório para debate do Ensino Médio no Contexto das Reformas 

Coordenação: Lenir Maristela (UFPR Litoral) e Catarina de Almeida Santos (UnB) 

Compreendemos que as reformas relativas ao ensino médio se inserem em um conjunto 

das reformas e que as específicas do ensino médio e da Base Nacional Comum Curricular 

isolaram aspectos da educação. Em todos os casos, as referidas reformas se deram sem a 

participação dos principais agentes envolvidos com a escola e a formação de seus 

profissionais. As políticas públicas relativas ao ensino médio devem favorecer a 

superação das dificuldades encontradas pelos jovens e pelas instituições para 

efetivamente participarem dos seus processos de construção. Para tanto, é preciso garantir 

que as reformas não atentem contra a autonomia pedagógica, administrativa e financeira 

das escolas e incentivem a elaboração de seus projetos político-pedagógicos; a 

continuidade dos projetos pedagógicos de escolas e dos programas públicos não obstante 

as reformas e mudanças de governo; a integração das políticas para a garantia do direito 

constitucional à Educação; as condições para a avaliação das reformas e políticas 

vigentes. 

Propostas debatidas: 

5. Instituir mecanismos de formação docente e discente nas escolas para avaliar reformas 

vigentes nas políticas econômicas e sociais, com a participação de representantes dos 
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poderes legislativo, executivo, judiciário e da comunidade escolar, mobilizando recursos 

do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). 

6. Reconstruir as políticas de avaliação e formação do docente do ensino médio através 

da participação direta das escolas (estudantes, docentes, funcionários, gestores, famílias 

e demais parceiros da comunidade) em espaços democráticos voltados para a inovação, 

fortalecimento da cultura democrática e combate às desigualdades. 

7. 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. 

 

Cartaz apresentado no Auditório: 

Proposta 1: Aprender Fazendo 

Aprender utilizando os mecanismos democráticos em pequena escala nos espaços 

escolares. 

Proposta 2: Debate sobre a reforma 

Debater a reforma do ensino médio dentro da escola, entre escolas e nas redes, contando 

com a participação da comunidade, universidade e movimentos sociais. 

 

Grupo III – Perspectivas curriculares no ensino médio 

Coordenação: Francieli e Ana Maria de Albuquerque Moreira (UnB) 

As políticas públicas para o ensino médio devem estimular as variadas formas previstas 

na legislação em vigor de organizar os currículos, considerando os fundamentos e 

possibilidades das instituições e os interesses e necessidades dos estudantes. Para tanto, 

devem possibilitar diversas trajetórias e percursos formativos, a construção 

contextualizada dos currículos das escolas, e as abordagens interdisciplinares, 

transdisciplinares ou não disciplinares. 

Propostas debatidas:  

8. As políticas relativas à contratação, remuneração e gestão da carreira dos 

profissionais das escolas de ensino médio devem prever e priorizar: 

8.a) A permanência dos profissionais nas escolas e sua identificação com seus projetos 

político-pedagógicos. 

8.b) O local de residência dos profissionais e sua integração com as comunidades em que 

as escolas estão inseridas. 

8.c) As articulações necessárias na comunidade para ampliação das oportunidades 

educativas dos estudantes; 

8.d) A participação no trabalho coletivo; 

8.e) O acompanhamento individual das trajetórias dos estudantes, desempenhando o 

papel de tutores ou orientadores 

8.f) No caso das redes públicas de ensino, dedicarem-se em tempo integral a uma escola. 
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9. A Carreira Docente deve ser valorizada através de orçamento e 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. 

10. A formação inicial e a continuada dos docentes de ensino médio deverão capacitá-

lo a conhecer os estudantes e orientá-los no processo de reconhecer o outro e seu papel 

no mundo. 

11. As políticas de formação continuada das equipes escolares devem prever formatos 

e estrutura para: 

11.a) Que as equipes escolares (docentes, funcionários e gestores) de todas as redes e 

níveis de ensino da mesma região compartilhem experiências e aprendizagens. 

11.b) Que os docentes com experiência no trabalho por projetos e no engajamento dos 

estudantes em ações coletivas e de cidadania sejam formadores de outros docentes da 

rede. 

11.c) Residência pedagógica em escolas reconhecidas institucionalmente por promover o 

engajamento dos estudantes em ações coletivas, a cidadania, e o trabalho por projetos. 

11.d) Co-gestão entre instituições de nível superior, organizações da sociedade civil de 

interesse público e secretarias responsáveis pela oferta do ensino médio para a formação 

continuada de docentes em relação ao engajamento dos estudantes em ações coletivas, 

cidadania e trabalho por projetos. 

12. O MEC, em corresponsabilidade com as Secretarias responsáveis pela oferta do 

Ensino Médio, deve criar 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, 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”. O 

Programa deverá oferecer apoio especializado e recursos financeiros a instituições de 

ensino médio que se disponham à organização curricular flexível, necessária à formação 

integral dos e das estudantes.  

12.a) O Programa institucionalizará, no âmbito das secretarias e coordenadorias, a 

promoção de formação docente continuada para capacitá-los a realizar a orientação dos 

estudantes nos seus processos de escolha, na atuação profissional e no exercício da 

cidadania. 

12.b) O Programa criará as condições para: 

12.b.1 as organizações curriculares, a partir de formatos variados, incluindo a 

possibilidade de organização por módulos e créditos com terminalidade específica, cf. 

Parágrafo 10, Artigo 35-A, Lei nº 12.415/ 2017. 

12.b.2 as articulações com outras instituições técnicas ou programas de trabalho 

destinados ao jovem, que possibilitem a formação técnica e profissional. 

12.b.3 as trajetórias escolares dos jovens no cumprimento da carga horária estabelecida 

pela Lei nº 12.415/2017, com duração flexível de acordo com as suas necessidades. 

12.b.4 Os subsídios financeiros necessários para garantir infraestrutura adequada para a 

flexibilização curricular, como a construção de laboratórios de ciências da natureza, 
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refeitórios, quadras, ateliês, entre outros, bem como a aquisição dos recursos tecnológicos 

e pedagógicos necessários. 

12.c) O Programa deverá oferecer apoio especializado e recursos financeiros a projetos 

de grupos de docentes dedicados a levantar temas de investigação participativa e 

realização de debates públicos em suas escolas, centrados em aspectos da subjetividade e 

das realidades locais. 

13. Secretarias responsáveis pela oferta do ensino médio e MEC devem estimular a 

formulação de abordagens transdisciplinares, interdisciplinares ou não disciplinares na 

realização do objetivo constitucional (art. 205) de qualificação para o trabalho, com base 

em uma normativa que preveja: 

13.a) 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. 

13.b) Criar 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 a qualificação para o trabalho. O sistema de 

informação proposto requer a interação com o docenteado e grupos gestores de 

estabelecimentos e redes, permitindo que influam em seu formato e formas de utilização. 

13.c) Incluir o objetivo de qualificação para o trabalho entre os aspectos a serem avaliados 

na educação escolar. 

14.  MEC e Secretarias responsáveis pela oferta do ensino médio devem estimular a 

formulação de abordagens transdisciplinares, interdisciplinares ou não disciplinares no 

desenvolvimento das tecnologias educacionais com base em uma normativa que preveja: 

14.a) Que toda tecnologia educacional destinada às escolas de educação básica respeite 

os princípios do REA (recursos educacionais abertos): código aberto e registrado em 

domínio público ou licença aberta. 

14.b) Que o desenvolvimento, fornecimento e manutenção das tecnologias educacionais 

aconteçam: 

14.b.1 Nas escolas de nível médio, técnicas ou regulares.  

14.b.2 Nas universidades ou centros de pesquisa públicos 

14.b.3 Nas universidades ou centros de pesquisa privados, sem fins lucrativos, com 

notável relevância 

14.b.4 Nas Organizações da sociedade civil de interesse público que atuem na área de 

Pesquisa, Desenvolvimento & Informação, com trabalho de notável relevância. 

14.c) Que as instituições não escolares responsáveis pelo desenvolvimento, fornecimento 

e manutenção das tecnologias educacionais atuem em coparticipação com, pelo menos, 

20 escolas 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. 
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14.d) Que empresas e corporações tecnocientíficas privadas e lucrativas, com trabalho de 

notável relevância, possam se responsabilizar pelo desenvolvimento, fornecimento e 

manutenção das tecnologias educacionais sob as seguintes condições: 

14.d.1 Contraprestação obrigatória de cada tecnologia vendida para um dos entes 

federativos. 

14.d.2 Reinvestimento de 50% de todo o lucro líquido auferido em contratos com o poder 

público para: construção de laboratórios com tecnologias digitais e analógicas; 

fornecimento de internet banda larga; treinamento técnico do pessoal responsável por 

esses artefatos; 

14.d.3 A contraprestação obrigatória se dará em escolas públicas de nível médio, com 

preferência para aquelas situadas em territórios marcados pela ausência de equipamentos 

públicos culturais e tecno-científicos e com alto índice de vulnerabilidade social. 

14.e) Que a avalição da qualidade e relevância das organizações envolvidas nesta política 

seja feita por Capes (Coordenadoria de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior) 

e CNPq (Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento) para políticas nacionais, e 

também instituições estaduais, como as Fundações de Amparo à Pesquisa, no caso das 

políticas de âmbito estadual. 

14.f) Que 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 ofereçam formação à equipe docente nas abordagens transdisciplinares, 

interdisciplinares e não disciplinares. 

14.g) Que seja fomentada a residência pedagógica dos estudantes universitários nas 

escolas de nível médio que realizem a produção tecno-científica. 

15. As escolas de nível médio das redes públicas de ensino que tiverem seus projetos 

pedagógicos reconhecidos pelos respectivos Conselhos de Educação como democráticos, 

inclusivos, integrais e transformadores deverão ter procedimentos diferenciados para: 

15.a) A designação de gestores por eleição direta pela comunidade escolar ou pelo 

Conselho Escolar, garantindo-se a adesão ao projeto. 

15.b) A designação de docentes por adesão ao projeto 

15.c) A jornada de trabalho e as condições salariais da equipe que garantam a participação 

de todos no mesmo horário coletivo 

15.d) A avaliação do desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico pelo conjunto de 

agentes que compõem a sua comunidade: docentes, funcionários, estudantes e pais  

15.e) A avaliação da equipe escolar pela comunidade escolar. 

16. As políticas de formação inicial e continuada devem prever formatos e estrutura para 

que as escolas de nível médio das redes públicas e privadas com projetos pedagógicos 

reconhecidos pelos respectivos Conselhos de Educação como democráticos, inclusivos, 

integrais e transformadores possam: 

16.a) Orientar processos formativos de outras equipes escolares das respectivas redes. 

16.b) Oferecer residência pedagógica a profissionais das respectivas redes. 

16.c) Oferecer estágio supervisionado a estudantes de pedagogia e licenciaturas. 

16.d) Realizar intercâmbio com as demais escolas que apresentam a mesmas 

características, fortalecendo o intercâmbio inclusive entre as redes públicas e privadas. 
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Síntese reflexiva 

O grupo debateu sobre as propostas e, ao final, produziu uma síntese para ser, 

posteriormente, compartilhada com o coletivo no Auditório. 

 

A) Perguntas Norteadoras: 

Relatores: Humberto Barbosa Lopes, Liliane C. da Silva, Ana Cláudia Oliveira, Maria 

da Costa e Beatriz Solijo Gama. 

Currículo 

Para quem? 

Qual ensino médio queremos? 

E a quem interessa? 

Educação Vem de casa?  

 

 

Relatores: Semires Moraes, Cell Sulla Dantas, Denise Maria, Beatriz Soligo Gama, Nádia 

Higa. 

Conteúdo do cartaz: 

Como garantir participação e as políticas públicas na base da escola? 

Pertencimento 

Educadores 

Escuta 

Famílias 

Estudantes 

 

Grupo IV-  Responsabilidades da sociedade com as juventudes 

 

Foto 4: Grupo 4 debate Responsabilidades da sociedade com as juventudes 

Coordenação – Susan Cavalet (UFPR – Litoral) 

As políticas de ensino médio devem prever e contemplar responsabilidades de outros 

agentes sociais além do sistema educacional, como a família, os agentes da economia e 

demais agentes do poder público. É somente com esta visão ampliada que as políticas 



 
 

11 
 

públicas possibilitarão a implementação de programas que atendam aos modos e projetos 

de vida dos jovens brasileiros. Para tanto, é preciso garantir, de um lado, a efetiva 

participação das famílias na elaboração das políticas, no controle social da qualidade da 

educação e na vida escolar. De outro, é necessária a articulação intersetorial dos agentes 

públicos, privados e comunitários na oferta e no controle social da qualidade educação. 

 

Propostas debatidas: 

17. Destinar recursos financeiros a escolas públicas de nível médio via PDDE para o 

desenvolvimento de 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. 

18. Alterar o Artigo 473 da CLT (O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço 

sem prejuízo do salário), incluindo no inciso XIII o seguinte dispositivo legal: 

“participação de, no mínimo, doze horas por semestre, em atividades demandadas pelas 

escolas relativas a estudantes sob a responsabilidade do empregado”.  

19. Cada ente federativo instalar uma comissão, incluindo representantes de 

universidades, secretarias responsáveis pela oferta do ensino médio, organizações da 

sociedade civil e escolas de ensino médio para difundir informação sobre cursos de 

graduação e pós-graduação e incentivar a continuidade dos estudos. 

20. Cada ente federativo instalar uma comissão, incluindo integrantes de organizações da 

sociedade civil, dedicada a promover o planejamento intersetorial entre ministérios e 

secretarias estaduais e municipais de políticas para o ensino médio que possibilitem 

realizar a educação como dever constitucional da família e do Estado, conforme Art. 205 

da Constituição Federal. 

21. Os estabelecimentos de nível superior devem criar comissões, incluindo 

representantes de organizações de estudantes de nível médio e de associações científicas, 

encarregadas de definir processos de seleção para ingresso na graduação, com 

sensibilidade para com as peculiaridades das juventudes, 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 capacidade de atuar 

coletivamente para a promoção do bem comum. 

 

Síntese reflexiva apresentada no final ao Auditório.  

Relatores A: Mariana Brod Bacci, Beatriz Soligo Gama, Ana Cristina Barbosa, Denise 

Maria, Lara Pedroso, Clara Chaves e Nádia Higo. 

Nomear os agentes: Saúde, segurança pública, habitação, cultura, esporte, meio ambiente, 

educação, assistência social na introdução da proposta 

 

Relatores B: Ana Cristina Barbosa, Simone de Paula, Denise Maria, Beatriz Soligo Gama,  

Ana Cláudia Oliveira, Clara Chaves, Luciano Coelho 

Responsabilidade 

Escola como espaço da comunidade 

Participação dos estudantes em todas as comissões!! 
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Grupo V – Ensino médio e Gestão da Educação 

 
Foto 5: Grupo 5 debate Ensino Médio e Gestão da Educação 

 

Coordenação: Valentim da Silva (UFPR – Litoral) e Leila Coelho (Escola Nossa Senhora 

do Carmo – PB)  

Relatores: Mariana (marianapirineus@gmail.com) 

Hélia (prof_helia@hotmail.com); 

Valentim (valentimdasilva@gmail.com); 

Vinicius (vinicius.nunes@ifms.edu.br) 

 

Propostas debatidas:  

As políticas públicas para o ensino médio devem considerar o papel tanto das equipes 

gestoras das escolas quanto das redes de ensino, bem como o relacionamento democrático 

com jovens e demais interlocutores da sociedade. Para tanto, é necessário que as políticas 

garantam a gestão democrática das redes de ensino, incluindo a participação de todos os 

agentes da educação e a submissão dos aspectos administrativos aos pedagógicos. 

22. A gestão de cada escola de ensino médio, bem como a gestão das redes de ensino 

deverão criar condições nas jornadas escolares para a apreciação e deliberação sobre o 

projeto pedagógico, ações previstas e realizadas, recursos orçamentários e programas dos 

mais variados setores de políticas públicas, contando com debates públicos, reuniões e 

assembleias envolvendo todos os segmentos da comunidade escolar, e o abastecimento 

sistemático de informações.  

23. A territorialização das políticas e programas para o ensino médio devem prever a 

criação de fóruns locais que incluem todas as escolas, suas equipes, estudantes e famílias. 

24. O MEC, as secretarias responsáveis pela oferta do Ensino Médio, preferencialmente 

em articulação com os demais órgãos do sistema de garantia de direitos, oferecerão 

atividades de formação a gestores de todos os níveis da hierarquia dos sistemas escolares, 

centradas na temática da relação entre educação e direitos humanos, visando subsidiar os 

gestores para contribuírem com o caráter democrático da tomada de decisões, para além 

de seus procedimentos formais.  

mailto:marianapirineus@gmail.com
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25. A cada dois anos, o MEC, as secretarias estaduais e municipais de educação se 

encarregarão, preferencialmente em conjunto, de dar ampla publicidade e realizar 

processos iniciados nas escolas de ensino médio e abertos à participação de qualquer 

grupo ou organização da sociedade civil interessada, mobilizando órgãos dos três poderes 

e de variados setores de políticas, com o objetivo de avaliar e deliberar sobre diretrizes 

de gestão pedagógica, administrativa e financeira das redes e escolas de nível médio de 

cada município.  

26. O MEC, as Secretarias responsáveis pela oferta do Ensino Médio e as universidades 

deverão conjuntamente criar programas em nível nacional, estadual e municipal de 

articulação, formação e pesquisa entre escolas de nível médio e universidades, com o 

objetivo de fomentar a cultura democrática. 

 

Reflexões sobre as propostas: 

- Garantir a autonomia das diversidades de processos de gestão democrática em 

diferentes níveis e esferas; 

- Promover espaços ampliados de gestão democrática, compreendendo a escola como 

uma microrepresentação da sociedade (todos os integrantes de uma comunidade, os 

quais são entendidos como gestores); 

- Os atores que compõem a comunidade devem tomar as decisões construídas 

coletivamente (Conselho Gestor Democrático – com representantes de todos os setores 

que compõem a comunidade); 

- A Gestão Democrática deve ser pensada na integralidade emancipatória via Conselho 

Gestor Democrático; 

 

- Promover continuamente e progressivamente o olhar para todos que estão envolvidos 

no processo da gestão democrática, principalmente os que estão no chão da escola, na 

interrelação em espaços de diálogos com as políticas públicas e seus agentes (como 

secretarias de educação, programas da saúde, da questão social e voluntariados 

educacionais); 

Obs: Mediador Valentim: Penso que essa proposição já está contemplada no ítem 23 da 

proposta original, sugiro releitura e adequação de texto. 

 

- Através dos programas que consolidam e efetivam a gestão democrática, que a 

autonomia tenha visibilidade nos encaminhamentos e espaços educacionais; 

Obs: Mediador Valentim: Essa proposição dialoga com o item 26. 

 

- Otimização do tempo nos processos de atendimento, compreensão e encaminhamentos 

as questões burocráticas, buscando a eficiência e a garantia da gestão democrática; 

Obs: Mediador Valentim: Essa proposição dialoga com a questão 24, a qual busca, para 

além de ofertar formação, construir espaços pedagógicos de diálogos de flexibilização 

na compreensão e atendimento das leis e normativas que compõem os processos 

educacionais. O Ato formativo precisa ser uma constante no espaço educacional 

democrático. 

 

- Para além da garantia de leis de gestão democrática é preciso efetivar espaços de 

gestão democrática, contemplando a diversidade e as diversas formas de gestar 

democraticamente em diferentes níveis e esferas educacionais. Sugere-se propor a 
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constituição de conselhos gestores, os quais em processos contínuos e progressivos 

poderão atender as demandas e especificidades de cada espaço educacional; 

Obs: Mediador Valentim: Essa proposição dialoga com o item 25. 

- Ao propor a constituição de Conselhos Gestores em todos os níveis e esferas 

educacionais, garantir a paridade; 

 

Síntese final apresentada para o coletivo reunido no Auditório:  

Garantir a autonomia das diversidades de processos de gestão democrática em diferentes 

níveis e esferas. 

 

Compartilhamento 

 

Foto 6: Sônia Goulart (Conane) orienta a atividade final 

Ao final, todos retornaram ao auditório, onde os cartazes produzidos pelos grupos foram 

expostos e lidos para todos. 

 

Comissão Responsável pelo Encontro 

 

Conane 

Sônia Goulart (conanenacional@gmail.com) 

Susan Cavallet (susan.rcavallet@gmail.com) 

Valentim Silva (valentimdasilva@gmail.com) 

Lenir Maristela Silva (lenirbotanica@gmail.com) 

Leila Rocha Sarmento Coelho (leilarscoelho@yahoo.com.br) 

Marcio Carvalhal (marciocarvalhal.ce@cieds.org.br)  

Cataria de Almeida Santos (cdealmeidasantos@gmail.com)  

Ana Maria Albuquerque (anaalbuquerque@unb.br) 

 

Ashoka 

Helena Singer (hsinger@ashoka.org) 

 

mailto:leilarscoelho@yahoo.com.br
mailto:marciocarvalhal.ce@cieds.org.br
mailto:cdealmeidasantos@gmail.com
mailto:anaalbuquerque@unb.br
mailto:hsinger@ashoka.org
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Fundação Santillana 

Andre Luiz De Figueiredo Lazaro (afigueiredo@fundacaosantillana.org.br) 

 

Fotografias:  

Samyra de Lourdes Stephan 

 

 

 

 

 


