
 

 

I SEMINÁRIO POLÍTICAS DE ENSINO MÉDIO: CONSTRUÇÃO COLETIVA 
REGIÃO NORTE 

04 de junho de 2019 -  Assentamento Madre Cristina/Ariquemes(RO) 
 
 

TEMAS E ORIENTAÇÕES  1

 

1) Juventudes: modos de vida, condições, expectativas, projetos de vida e ações 
Tema a ser abordado por meio das experiências trazidas pelos participantes, os diferentes             
contextos, modos e condições de vida juvenil no Brasil. Discutirá 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. Serão objetivos do encontro traçar um               
perfil dos jovens brasileiros e alinhar propostas que favoreçam a participação dos jovens nas              
políticas de ensino médio. 
 
Propostas que devem circular antes do encontro (Eixos tema 01):  
● Sobre a participação dos jovens no processo construção das políticas de educação 
● Estratégias curriculares para a elaboração de projetos de vida 
● Estratégias curriculares para o engajamento dos estudantes em ações coletivas 
 

Temas da mostra do dia: 
Neste dia, escolas e organizações juvenis apresentarão na forma, linguagem e meio que             
preferirem suas culturas, visões e desejos.  

 

2) Ensino médio: responsabilidades da sociedade com as juventudes 
Amplia a esfera de discussões a respeito 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, buscar-se-á 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. 

1 Os trabalhos seguem as orientações da proposta de realização de seminários em todas as regiões 
do país, portanto, os temas e eixos são definidos previamente. Para maiores informações sobre a 
proposta, acesse: <https://www.politicasensinomedio.org/>.  
Seguimos à disposição para maiores informações por email (lara@unir.br) ou telefone (69) 98427 
9039. 
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Propostas que devem circular antes do encontro (Eixos tema 02):  
● 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. 
 
Temas da mostra das escolas do dia:  

● Sobre a participação das famílias na vida escolar.  
● Sobre a articulação intersetorial feita pela escola.  
● Sobre o reconhecimento do caráter comunitário da escola. 

 
 
 

 

 


