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Esse é o Caderno Inovações em Conteúdo, Método e Gestão – Rotinas e Práticas 

Educativas. Nele você conhecerá as Rotinas e Práticas Educativas do Ensino Médio, 

como são consideradas na arquitetura do Modelo Pedagógico e de que maneira elas pos-

sibilitam aos estudantes a segurança e domínio do tempo que vivem na escola e o enri-

quecimento às experiências e à sua formação. 

Os temas abordados neste Caderno são: 

Rotinas

• A importância da rotina na formação do estudante autônomo, 

solidário e competente

• A Pedagogia da Presença na rotina diária da Escola

• Um dia na Escola da Escolha: a programação diária e a inser-

ção de Práticas Educativas 

• Indicadores de processo inerentes à Rotina Escolar

• A importância do par família-escola no acompanhamento es-

colar dos estudantes

 

As Práticas Educativas

• As Práticas Educativas de Rotina

• O Acolhimento

• Tutoria

• A Roda de Conversa

• As Práticas Educativas de Vivências em Protagonismo

Desejamos que você realize bons estudos e desenvolva excelentes práticas.

Instituto de Corresponsabilidade pela Educação

Olá, Educador!
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A parte que vem antes

A dinâmica escolar no Ensino Médio da Escola da Escolha é caracterizada pela riqueza e 

variedade de possibilidades que oportunizam a vivência, a interação e o compartilhamento 

de experiências  com vistas a favorecer ao adolescente e ao jovem a apropriação dos di-

versos conhecimentos para o  seu desenvolvimento – elementos fundamentais para a sua 

formação integral. 

Para isso, é necessária a criação de atividades sequenciadas diárias planejadas conside-

rando o perfil da turma e as necessidades individuais de cada estudante. Para efeito des-

sa condição, é necessário organizar tais atividades dentro de um determinado tempo e 

espaço, tendo em mente as necessidades biológicas, psicológicas e sócio-históricas dos 

estudantes. Tais necessidades, como aquelas relacionadas ao repouso, à alimentação, 

à higiene; o tempo e o ritmo necessário para realização das tarefas propostas, e ainda 

aquelas que dizem respeito à cultura e ao estilo de vida, a exemplo das comemorações 

devem ser consideradas no contexto das formas de organização da própria escola.

O sequenciamento das atividades diárias que se repetem continuamente (rotina), requer 

um planejamento que considere os momentos adequados e os locais onde serão realiza-

das. Nesse sentido, o tempo e os espaços dedicados devem assegurar que os estudantes 

se sintam acolhidos, seguros, confortáveis, estimulados e desenvolvam cada vez mais 

a sua autonomia. O espaço e o tempo tem grande  importância em todas as etapas de 

ensino  porque muitas das aprendizagens que os estudantes conquistarão nessas fases 

de suas vidas, estão profundamente associadas aos espaços disponíveis e/ou acessíveis 

a elas (Lima, 2001).
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A ideia é a rotina do papel.

O céu é a rotina do edifício.

O início é a rotina do final.

A escolha é a rotina do gosto.

A rotina do espelho é o oposto.

A rotina do perfume é a lembrança.

O pé é a rotina da dança.

A rotina da garganta é o rock.

A rotina da mão é o toque.

Julieta é a rotina do queijo.

A rotina da boca é o desejo.

O vento é a rotina do assobio.

A rotina da pele é o arrepio.

A rotina do caminho é a direção.

A rotina do destino é a certeza.

Toda rotina tem sua beleza.

Arnaldo Antunes em “Rotina”

Introdução

A adequada organização do tempo é fundamental para o planejamento da se-

quência de procedimentos e requer tomada de decisões a respeito dos diversos 

períodos que constituem a jornada diária, suas características, sequências e du-

ração. Para isso é necessário considerar que todos os períodos devem ter uma 

intenção pedagógica clara, e que todos os momentos devem promover aprendi-

zagens significativas para os adolescentes e jovens do Ensino Médio.

Para organizar o tempo, o professor precisa conhecer as crianças e ter acesso às 

diversas informações referentes ao contexto escolar, como os horários de início e 

término das atividades escolares, os horários de recreio, intervalos, refeições, bem 

como as atividades educativas que acontecerão em espaços comuns e com outros 

professores. É  fundamental, diante da existência de estudantes com deficiência na 

escola, que os professores das salas de Atendimento Educacional Especializado ou 

Salas Multifuncionais; cuidadores, ledores, intérpretes de Libras, Guias Intérpretes ou 

outros profissionais que os atendam também, participem e contribuam com a organi-

zação dos tempos escolares, sempre considerando estes estudantes e suas turmas, 

de modo que não seja criada ou se reforce a “exclusão na inclusão”.

O Tempo
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Essa adequada organização do tempo deve considerar que exista um equilíbrio entre 

os diversos núcleos de aprendizagem de modo a assegurar que durante um período 

de tempo definido todos eles sejam trabalhados. 

As rotinas diárias devem ter por finalidade organizar o trabalho do professor 

no desenvolvimento de aprendizagens, tornando-o eficiente e produtivo. Não 

apenas para as crianças, mas também para os adolescentes e jovens, a rotina 

organiza, direciona e equilibra suas vidas para mais tarde darem conta de seus 

compromissos com organização, responsabilidade, autonomia, segurança e au-

toconfiança.

É importante considerar as especificidades de cada estudante. Por exemplo, já é sabi-

do que alguns estudantes, como aqueles do Espectro Autístico, podem se beneficiar 

de rotinas mais estruturadas. Neste caso, o apoio das equipes de Educação Inclusiva 

ou Especial de cada Secretaria de Educação será fundamental para que a partir  de 

orientações especificas para a Equipe Escolar, todos os estudantes se beneficiem da 

melhor forma da rotina de trabalho na sua turma.

A Importância da rotina na formação  
do estudante autônomo, solidário e competente

O objetivo da organização da jornada diária é estruturar o tempo de permanência do 

estudante na escola criando a estabilidade necessária para que ele se desenvolva com 

maior segurança, na medida que passa a conhecer o que está por vir. A rotina ou 

programação diária estruturada favorece a habilidade dos estudantes no seu com-

portamento autônomo. Quando a rotina for internalizada, diminuirá a necessidade 

de orientação constante quanto ao quê e quando fazer, beneficiando a diminuição 

da dependência dos adolescentes e dos jovens em relação às orientações do adulto.

O conjunto das aprendizagens obtidas em uma rotina bem planejada e organizada 

contribui para a percepção acerca da função do professor enquanto agente educativo 

em uma sociedade marcada pela necessidade de afeto, carinho e atenção, ao mesmo 

tempo que propicia a percepção da grande riqueza que cada um dos estudantes, pro-
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fessores e demais educadores têm dentro de si e que muitas vezes não se revela em 

virtude da ausência de oportunidades.

Uma jornada diária estruturada não significa ter um período monótono na escola, 

com tudo acontecendo da mesma maneira. É preciso planejar e atuar com flexibili-

dade, avaliar e decidir, com os estudantes, sobre as alternativas para modificação de 

alguma atividade necessária, visando sempre o bem-estar e o desenvolvimento das 

aprendizagens. 

É importante que os estudantes participem do planejamento da rotina de ati-

vidades de sua turma ou mesmo da escola, manifestando suas necessidades e 

preferências. Isso permitirá um maior comprometimento de todos e uma maior 

motivação para execução do que fora combinado. O educador deverá sempre 

avaliar com os estudantes a pertinência das sugestões do grupo, buscando es-

tratégias para validar suas propostas sem perder de vista o sentido pedagógico 

da organização do tempo.

A Pedagogia da Presença na rotina diária da Escola

A relação educador-educando, fundamentada no Princípio Educativo da Pedagogia da 

Presença, conforme apresentado no Caderno de Formação - Princípios Educativos, 

é alicerçada na reciprocidade e na confiança. Frequentemente, a convivência diária no 

contexto escolar sofre desgastes e atitudes simples e afirmativas passam a ser con-

sideradas sem importância. No entanto, atitudes cordiais como o cumprimento entre 

os colegas, os elogios entre a equipe de professores, os pequenos favores e a troca 

de gentilezas exercem grande influência e fazem diferença. São os “pequenos nadas” 

que tanto importam e os quais o  Professor Antonio Carlos Gomes da Costa brilhante-

mente apresenta em sua obra. Ao visitarmos as Escolas da Escolha implantadas nos 

vários municípios brasileiros, vemos a presença viva desses “grandes gestos” tão 

fundamentais na vida de centenas de Equipes Escolares.

Durante a nossa existência influenciamos e somos influenciados por outras pessoas, 

em menor ou maior grau. Mas poucas pessoas são capazes de fazer-se presentes 

na existência de alguém. Quando a presença se faz, a reciprocidade aflora, e mesmo 

PARA SABER MAIS:

Para leitura e aprofundamento sobre Pedagogia da Presença, consultar  

o Caderno de Formação - Princípios Educativos
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sem se dar conta, a existência da pessoa que se fez presente jamais será esquecida. 

Mas, às vezes, muitas pessoas influenciadas positivamente passam a vida sem notar 

o quanto a presença da outra foi significativa para o seu desenvolvimento. Nesse sen-

tido, é essencial que os educadores se reconheçam como pessoas que potencialmen-

te contribuem para o desenvolvimento dos educandos, podendo se constituir como 

marco fundamental em suas vidas, presente e futura.

Durante as atividades diárias, é importante estimular  a empatia, ou seja, a capacida-

de de se colocar no lugar do outro, de modo a sentir o que o outro sente, bem como 

a capacidade de acolher o outro integralmente, sem que lhes sejam colocadas quais-

quer condições e sem julgá-lo pelo que ele é, sente, pensa, fala ou faz.

Na rotina diária da Escola da Escolha, são criadas oportunidades para os estudan-

tes  e educadores desenvolverem a capacidade de se mostrar ao outro de maneira 

autêntica e genuína, expressando por intermédio de suas palavras ou atos os seus 

verdadeiros sentimentos.

A palavra presença, portanto, no domínio da pedagogia que pretendemos, apresenta 

um conteúdo de relação muito amplo e que deve conter em seu bojo sentimentos de 

afeto, ternura, confiança, compreensão, doação e aceitação.

Um dia na Escola da Escolha: a programação diária e 
as Práticas Educativas

A rotina diária na Escola da Escolha se constitui pelos tempos destinados aos compo-

nentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular e da sua Parte Diversificada, 

bem como pelas Práticas Educativas tratadas neste Caderno.

Na programação diária da escola é preciso levar em consideração as diversas 

possibilidades de interações, articulações, interesses, objetivos, vislumbrando 

sempre o desenvolvimento das aprendizagens em vários âmbitos da vida do es-

tudante. 

A PROGRAMAÇÃO DA ROTINA DIÁRIA DEVE SER:

• Adaptada à idade, ao interesse e às potencialidades e neces-

sidades dos estudantes, além de adequada ao desenvolvi-

mento do senso de competência e valores que elas trazem;

• Respeitada, porém, flexível, atendendo sempre às neces-



sidades dos estudantes no decorrer do dia na escola, bem 

como as oportunidades identificadas pelos professores 

quanto à ampliação do repertório e articulação dos conte-

údos. Sobre as necessidades dos estudantes é importante 

voltar-se ao Caderno de Formação - Educação Inclusiva 

para que os educadores possam discutir, considerando 

sempre as potencialidades dos estudantes, os caminhos  

mais  indicados para cada um;

• Regularmente avaliada e adaptada para atender aos objetivos e 

metas de aprendizagem e desenvolvimento de competências;

• Composta de momentos nos quais as atividades e espaços 

sejam compartilhados e contribuam para o exercício da con-

vivência, a exemplo dos pátios, refeitório e quadra;

• Concebida para promover e equilibrar atividades em am-

bientes fechados e ao ar livre, favorecendo experiências 

mais desafiadoras.

PARA A EXECUÇÃO DA ROTINA DIÁRIA É PRECISO:

• Verificar o ambiente para garantir que tudo esteja adequado 

aos estudantes e que os materiais estejam disponíveis;

• Trabalhar na programação diária, respeitando os combinados 

com os estudantes;

• Manter-se informado sobre a programação diária de outros 

grupos e, quando for necessário, compartilhar espaços, ma-

teriais e equipamentos;

• Apresentar-se pontualmente no local da atividade ou espaço 

de aprendizagem e iniciar imediatamente, bem como encer-

rar pontualmente a atividade, principalmente se o espaço for 

compartilhado;

• Relembrar a rotina sempre que necessário para ajudar os es-

tudantes a organizar o tempo e desenvolver a autorregulação.
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Indicadores de processo inerentes à rotina escolar

Conforme tratado no Caderno de Formação - Tecnologia de Gestão Educacional, o 

acompanhamento da realização das ações, bem como dos seus resultados fazem parte do 

desenvolvimento do Plano de Ação da escola. Para tanto, é necessário eleger indicadores 

que demonstram se as estratégias definidas estão de fato levando aos resultados pretendi-

dos. Por isso, elegem-se indicadores de processo. 

No contexto escolar, esses indicadores são inerentes à rotina, estão presentes diaria-

mente e podem ser acompanhados também pelos estudantes, o que fortalece o compro-

metimento e corresponsabilidade de todos da escola e podem ser assim exemplificados:

A) A FREQUÊNCIA DOS ESTUDANTES

A frequência e a pontualidade são aspectos fundamentais para o desenvolvimento das 

aprendizagens. A escola deve acompanhar a presença e registrar a ausência dos estu-

dantes com o objetivo de intervir efetivamente na vida escolar. Seu monitoramento pre-

cisa ser diário.

Os pais e responsáveis devem ser comunicados a cada ausência e impontualidade e 

devem ser explorados e registrados os seus motivos. Os pais e responsáveis devem 

ser responsabilizados e não os estudantes. Recomenda-se:

• O registro no início das aulas pelos professores;

• Que os estudantes participem ativamente do registro da fre- 

quência diária, o que deve colaborar para a devida compreensão 

da importância e do reflexo desses dados na aprendizagem;

• Que a frequência dos estudantes seja registrada em um 

quadro localizado ao lado da porta das salas de aula das 

respectivas turmas;

• Que a síntese da frequência de todas as turmas também seja 

registrada num quadro posicionado em local a permitir o com-

partilhamento das informações com toda a Equipe Escolar. 

B) AS TAREFAS PARA CASA

Na Escola da Escolha, as tarefas prescritas para casa objetivam a fixação do que foi ensi-

nado e aprendido e devem ser consideradas a partir de outras referências que não aque-
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las que orientam a escola que não opera em tempo integral. Isso significa que elas devem 

ser planejadas tendo em conta o tempo de permanência do estudante na escola, seu ho-

rário de chegada em casa, o atendimento de suas necessidades de sono, alimentação e 

higiene, bem como o tempo para simplesmente usufruir de seu tempo livre. 

Podemos afirmar que a tarefa de casa se constitui como um dos fatores que contribui 

para a aprendizagem dos estudantes. Os outros fatores seriam a capacidade de compre-

ensão de textos, tarefas extracurriculares contextualizadas aos conteúdos conceituais 

trabalhados em sala de aula e o engajamento familiar na vida escolar do estudante. 

Nem sempre se observa a existência de apoio dos  Pais e Responsáveis, o que demanda da 

escola mais atenção e criação de estratégias para atender as necessidades dos estudantes. 

Isso remete à necessidade de aproximar cada vez mais os Pais e Responsáveis do ambien-

te escolar, enfatizando a importância e valorização das tarefas e atividades realizadas pelas 

crianças em seu percurso formativo. Quanto mais presentes forem os Pais e Responsáveis, 

maiores as chances de um bom desempenho escolar e pleno desenvolvimento pessoal.

Sabemos que a tarefa de casa nem sempre é bem recebida pelos estudantes, pois asso-

ciam sua casa ao lugar de descanso, lazer, brincadeiras, jogos eletrônicos, TV etc., e é 

muito bom que seja assim, mas deve existir “tempo para tudo”, e o tempo para as lições 

de casa deve ser encarado com seriedade e compromisso.

Para obter bons resultados com as tarefas para casa, o professor deve considerar alguns 

pontos básicos. É recomendável que a tarefa seja curta, prazerosa, que o estudante con-

siga realizá-la em pouco tempo. As tarefas de casa podem ser planejadas para ter con-

tinuidade no dia seguinte. É importante simplificar as instruções, recomendar a leitura e 

interpretação de imagens, fotografias ou ilustrações e solicitar que comentem, escrevam 

o que viram e sentiram; explore bastante o que foi apreendido na escola no mesmo dia; 

auxilie os estudantes a associar conceitos que estão apreendendo com outros que já co-

nhecem, crie “pontes “e busque sempre associar o que se aprende com o que se vê na 

rua, na televisão, nas conversas e nas notícias. É importante que explorem diferentes lin-

guagens e  que os estudantes entendam que muitos fatos se apresentam como gráficos, 

desenhos, esquemas.

Os Pais e os Responsáveis devem valorizar este tempo de estudo em casa e prover os 

materiais necessários e o espaço favorável sem interferência da televisão e de outros 

fatores que impeçam a concentração para a realização do compromisso.

Na escola, o professor deve estar atento aos esforços dos estudantes demonstrados na 

realização das atividades. O elogio atua como estímulo e o reconhecimento é importante, 

mas não deve ser motivo de “premiação” . Fazer o estudante  compreender os benefícios 
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do cumprimento das atividades e estudos para sua vida e entender como contribui para 

a realização de seus sonhos e Projeto de Vida é fundamental.

C) OS COMPORTAMENTOS OBSERVÁVEIS

O cotidiano escolar oferece permanentemente a possibilidade de se identificar a presen-

ça ou a ausência de comportamentos alinhados às expectativas de formação do estudan-

te da Escola da Escolha na dimensão acadêmica, na formação dos valores e no desen-

volvimento das competências para se viver no século XXI, ou seja, a formação de uma 

pessoa autônoma, solidária e competente.

Essa identificação refere-se, sobretudo, ao desenvolvimento das habilidades relativas às 

competências pessoais, sociais, produtivas e cognitivas, bem como das suas interrelações. 

Vários podem ser os instrumentos e os mecanismos de identificação, registro e análise. 

Todas as situações no âmbito escolar que se referem ao estudante quanto ao seu desen-

volvimento pessoal, social e cognitivo importam e podem ser consideradas.  Por exemplo:

• No pátio por meio das brincadeiras e conversas com os co-

legas e suas preferências por atividades internas e externas, 

enérgicas ou calmas, coletivas ou individuais; 

• No refeitório e sua relação de aceitação/rejeição, bem como 

preferência quanto aos alimentos e sua postura com os colegas; 

• No uso dos banheiros quanto à higiene pessoal, bem como 

quanto ao adequado uso dos objetos e espaço; 

• Na forma como se apresenta diariamente na escola quanto à 

condição do seu vestuário e sua aparência; 

• Nos hábitos de higiene e de organização pessoal; 

• Na postura durante a circulação e permanência nos ambien-

tes de aprendizagem e outros; 

• Na qualidade da relação consigo próprio e da interação com 

os seus pares, bem como com os adultos quanto à capacida-

de de iniciativa, escuta, liderança, manejo da agressividade, 

competição e rivalidade, sentido de posse, atitude cooperati-

va, indiferença, reação aos comportamentos agressivos (ati-

va/passiva), empatia, entre outros;
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• Na sua relação com o conhecimento quanto ao seu desem-

penho, curiosidade, compreensão dos conceitos e instruções, 

facilidades e dificuldades diante dos conteúdos/atividades, 

postura diante do erro, utilização e aplicação dos conceitos, 

formulação de hipóteses e conclusões, estabelecimento de 

relações entre os conhecimentos, capacidade de criar solu-

ções para situações novas, organização e expressão do pen-

samento, vocabulário, pensamento articulado, linguagem não 

verbal, utilização de materiais e instrumentos; interesse/opo-

sição, criatividade, capacidade de organização, persistência,  

autonomia, respeito aos materiais dos colegas, entre outros;

• Na sua relação com o próprio corpo quanto à postura corpo-

ral, agilidade, tensão/rigidez, relaxamento, harmonia dos mo-

vimentos, equilíbrio, coordenação dos movimentos amplos e 

finos, organização espaço-temporal, localização do corpo, 

autocuidado, entre outros;

• No manejo das próprias emoções que se referem aos esta-

dos de dependência, temores, atitudes diante dos conflitos, 

variações de humor, reações às frustrações e ganhos, recep-

tividade aos contatos, carências, expressão/repressão de 

sentimentos e os seus gestos, verbalização, mudanças de 

comportamento (progressões e regressões), entre outros.

Tais situações podem fornecer informações relativas ao modus vivendi dos adolescentes 

e jovens e revelam diversos comportamentos, atitudes e vínculos que nos permitem iden-

tificar a presença ou ausência das referidas habilidades e atuar sobre elas. Cabe à Coor-

denação Pedagógica elaborar com os professores instrumentos que façam este registro 

e consolidem as informações para o acompanhamento dos estudantes.

D) AS INFORMAÇÕES DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

A Biblioteca escolar exerce papel fundamental no desenvolvimento dos estudantes quan-

do ela é reconhecida como ambiente educativo e não meramente “o lugar dos livros”.

Para isso, é necessário instituir uma sistemática de acompanhamento, registro e aná-

lise dos dados relativos às consultas e empréstimos do seu acervo, bem como a sua 

efetiva leitura.



Uma curva de crescimento pode indicar o grande interesse dos estudantes pela leitura, 

pesquisa, busca da informação e conhecimento com repercussão na sua aprendizagem. 

Por outro lado, o contrário pode revelar que os estudantes não são suficientemente es-

timulados ou que o seu ambiente não oferece acervo que atenda às suas necessidades, 

seja em qualidade e/ou quantidade. 

Um bom acervo se constitui de obras diversificadas, adequadas à faixa etária correspon-

dente as etapas de ensino e em quantidade considerada para o universo de estudantes. 

Uma boa biblioteca está permanentemente aberta para o livre acesso dos estudantes, 

convidando-os a mergulhar no universo da leitura.   

E) ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO

O acompanhamento pedagógico está inserido na rotina escolar e constitui-se como ele-

mento de grande importância para assegurar que o projeto escolar efetivamente atue a 

serviço da aprendizagem dos estudantes.

Para isso, é requerido da Coordenação Pedagógica  um intenso trabalho de planejamento 

e execução junto aos professores.

Cabe ao Coordenador Pedagógico atuar em apoio ao planejamento do trabalho docente 

e assegurar as condições para a sua execução. Aqui destacamos que ele responde pe-

los resultados esperados quanto ao desenvolvimento do currículo em consonância com 

o Plano de Ação da escola. O Coordenador deve estar atento à dinâmica escolar em to-

dos os aspectos que impactam no processo de ensino e de aprendizagem. Isso significa 

dizer que cabe a ele acompanhar o desenvolvimento dos conteúdos da Base Nacional 

Comum Curricular, bem como a Parte Diversificada em sua totalidade por meio da efe-

tiva consecução das Práticas Educativas, das Metodologias de Êxito e a plena utilização 

dos Espaços Educativos.

 A seguir, apresentamos algumas recomendações de rotinas para compor o acompanha-

mento pedagógico:

• Memória dos Acontecimentos – é uma forma de registrar 

fatos e situações vividos no ambiente escolar que envolvem 

o estudante e impactam no seu desenvolvimento nas suas 
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várias dimensões; Cabe compreender que esse registro deve 

contemplar os avanços, conquistas, dificuldades assim como 

fatos significativos relativos à sua convivência no âmbito es-

colar. A partir desse registro, os pais são chamados para to-

mar conhecimento e discutir os encaminhamentos pertinen-

tes junto à gestão escolar. Essa Memória também pode ser 

considerada como material para utilização dos professores 

na perspectiva de maior aproximação e conhecimento dos 

seus estudantes;

• Juntos na Sala – são as visitas que devem acontecer periodica-

mente pela Coordenação Pedagógica e/ou pelos Professores 

Coordenadores de Área à sala de aula. Elas objetivam identificar 

a efetividade do que fora planejado e sua execução, como forma 

de apoiar o professor em sua prática cotidiana por meio de ro-

teiro específico de observação e posterior devolutiva, revelando 

os avanços e dificuldades do trabalho executado tendo em vista 

a melhoria do mesmo, conforme detalhado no Caderno de For-

mação - Gestão do Ensino e da Aprendizagem. 

F) A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS E RESPONSÁVEIS 

O envolvimento das famílias na vida escolar importa no processo de formação dos 

estudantes. Mais do que isso: é fundamental.

Diversos estudos apontam que estudantes acompanhados de perto pelos Pais e Res-

ponsáveis obtêm desempenho superior em detrimento daqueles que são matriculados 

em boas escolas cujos Pais e Responsáveis pouco conhecem de suas atividades acadê-

micas. O quanto os Pais e Responsáveis confiam em seus filhos, o grau de envolvimento 

deles nas atividades escolares, a frequência com que apoiam as tarefas de casa e a 

presença nos eventos escolares representam uma parcela do que se evidencia como 

aspecto fundamental desse acompanhamento como importante indicador.

Reuniões periódicas de acordo com o calendário escolar são necessárias para assegu-

rar o acompanhamento do desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes e para 

contribuir e estabelecer contato permanente entre a escola e os Pais ou Responsá-

veis. No entanto, a Equipe Escolar deve criar outras oportunidades para garantir esse 

contato dos Pais e Responsáveis com os professores. No conjunto destas reuniões, 

a primeira deve ser realizada imediatamente após o início das aulas. Ela é de funda-

mental importância, pois será o primeiro contato da Equipe Escolar com as famílias, 

constituindo um rico momento de troca de informações sobre o Projeto Escolar, seu 
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Plano de Ação, as rotinas estabelecidas e conhecer os espaços da escola.

Após 15 dias do início do ano letivo, caso necessário, deve ser realizada uma reunião 

entre os Pais e Responsáveis e Coordenação Pedagógica para apresentar considera-

ções sobre o processo de adaptação dos estudantes  ao projeto escolar, seus avan-

ços, dificuldades e discutir estratégias a serem adotadas pelas famílias e pela escola 

para favorecer uma melhor integração e aproveitamento do tempo escolar.

Ao final do bimestre os resultados de aprendizagem precisam ser apresentados aos  Pais 

e Responsáveis e também para os estudantes. Num encontro planejado a Equipe Gestora 

precisa demonstrar às famílias como está acompanhando os resultados dos seus filhos.

A importância do par família-escola no  
acompanhamento escolar dos estudantes

O ambiente e a qualidade da convivência familiar influenciam no sucesso acadêmico e 

isso diz respeito à importância dos Pais e Responsáveis no processo educativo. Ao acom-

panhar as atividades de casa ou ir às reuniões escolares, os Pais e Responsáveis mostram 

aos seus filhos que a escola é importante para toda a família e que é levada a sério. Os 

estudos confirmam que pais leitores criam filhos leitores e quanto mais os responsáveis 

se envolvem com a escola, mais comprometido o estudante  é com seus afazeres aca-

dêmicos. É sabido também que os pais não precisam dominar todo o conteúdo que é 

ensinado pela escola: ainda que não tenham frequentado a escola, eles podem estimular 

os filhos  a se dedicarem aos estudos com afinco.

PARA CONHECER ESTUDOS MAIS RECENTES QUE TRATAM DA IMPORTÂNCIA  

DA FAMÍLIA NO ACOMPANHAMENTO ESCOLAR, CONSULTAR:

https://static1.squarespace.com/static/5075895f84ae84c1f4ec0443/t/5553ca69e-

4b03e9b3e78b10e/1431554665338/evansreadingstudy.pdf. Acessado em 22/12/2017

http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2014-11/pesquisa-mostra-que-

-12-dos-pais-sao-comprometidos-com-educacao-dos-filhos. Acessado em 22/12/2017
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Isso representa um grande desafio para a execução do projeto escolar, acrescido de outro 

reflexo da contemporaneidade, onde se identifica com expressiva velocidade o aumento 

da desagregação familiar com consequências imediatas sobre o desenvolvimento dos 

adolescentes e jovens. Nesse sentido, cabe também considerar que os desenhos familia-

res trazem outros arranjos e papéis diferentes daqueles comuns nas décadas passadas. 

É preciso reconhecer a diversidade da composição de grupos familiares que superaram 

os laços sanguíneos e genéticos e se unem com um vínculo bem mais forte, o amor. 

Para tanto, é preciso promover espaços e tempos para acolhê-las e fazê-las conhecer 

mais de perto o projeto escolar e o trabalho desenvolvido pelos seus profissionais e, as-

sim, ajudá-las a apoiar no que é mais adequado às suas necessidades e de seus filhos.

É importante registrar a necessidade de abertura para atendimento aos Pais e Responsáveis 

no cotidiano da vida escolar. A Equipe Gestora precisa ter disponível e bem estabelecidos 

horários para atendimento dependendo da natureza da demanda trazida por eles. Os Pais e 

Responsáveis devem ser comunicados, inclusive por intermédio de comunicação fixa e visual 

dos horários em que pode ser atendido pela Gestão, pela Coordenação Pedagógica,  ou por 

aquele a quem de fato cabe atender a demanda explicitada.

A presença dos Pais e Responsáveis geralmente acontece por meio de reuniões, assem-

bleias, colóquios, eventos e festas, e representa um importante momento de integração 

entre eles e os profissionais da escola. Nestes encontros são apresentados aos Pais e 
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Responsáveis, por intermédio  de variadas documentações e de diversas formas, os pro-

cessos de aprendizagem, as teorias, o desenvolvimento das habilidades e competências 

dos seus filhos. Trata-se de encontros em que os saberes  tornam-se visíveis, comenta-

dos e interpretados em conjunto. Os momentos de encontro com os pais ou responsáveis 

favorecem o diálogo e é fundamental para que os educadores possam conhecer a história 

e as experiências que cada estudante  traz consigo. 

A seguir apresentamos sugestões de momentos para a participação dos Pais e Respon-

sáveis e outros familiares:

• A Pesquisa - na matrícula, os Pais e Responsáveis respon-

dem a um questionário com dados sobre saúde, costumes 

alimentares, hábitos e situação socioeconômica da família, 

bem como registram as expectativas que têm relativamente 

à escola. Essa pesquisa oferecerá à Equipe Escolar, elemen-

tos fundamentais a serem considerados no planejamento e 

no desenvolvimento do projeto escolar; 

• Os Eventos -  os Pais e Responsáveis devem ser estimulados e 

convidados sempre para vir e participar de situações/momen-

tos que promovam a integração e convivência com toda a co-

munidade escolar. Atividades como conversar, lanchar com os 

estudantes, participar de eventos esportivos ou de festivais de 

talentos onde compartilham suas experiências, bem como em 

outras ações específicas como o Acolhimento, Café da Manhã, 

Culminância das Eletivas, podem ser consideradas boas práti-

cas que contribuem para o sucesso do projeto escolar.  

O incentivo à participação dos Pais e Responsáveis  na vida escolar deve ser constante e é 

preciso estimular a sua presença por intermédio de atividades educativas que envolvam os 

estudantes  e favoreçam a aproximação da família com os professores e escola. Os pais, fa-

miliares, adultos responsáveis têm saberes a compartilhar com os estudantes e esta troca 

de conhecimentos será sempre um caminho para a valorização das aprendizagens.

A seguir, algumas sugestões de atividades:
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• Álbum dos Melhores Momentos na Escola: produzido pelos 

estudantes por meio de fotografias e desenhos que represen-

tam os momentos vividos no universo escolar para entrega aos 

pais no final do ano letivo. Muito interessante para as turmas 

concluintes, esta produção tem a intenção de registrar as vi-

vências prazerosas no ambiente escolar e tem um público es-

pecífico estabelecido que é a família do estudante; 

• Confecção de Livros composto por produções de texto ela-

borados em atividades específicas para aquisição da escrita 

que registra a evolução de todo o processo ocorrido durante 

o ano. As atividades de produção também envolvem os Pais 

e Responsáveis por meio de atividades e trabalhos realizados 

em conjunto. Ao final, o material representará as conquistas 

do estudante no processo pedagógico;

• Colegiado da Família: os Pais e Responsáveis, com o apoio da 

Equipe Gestora, elaboram propostas que vão além dos muros 

da Escola, a exemplo do movimentos para sensibilização em 

torno de algum tema de interesse da comunidade escolar como 

campanhas para doações, reuniões, debates, entre outros;

• Banco de Talentos: A escola divulga junto aos Pais e Res-

ponsáveis e os convida a se inscrever para fazer parte de um 

banco de informações sobre seus talentos e habilidades com 

o objetivo pedagógico de ampliar sua atuação e valorizar sua 

contribuição enquanto agentes importantes na construção de 

aprendizagens de seus filhos. A partir do conteúdo planejado 

para as aulas, a Coordenação Pedagógica poderá buscar no 

Banco de Talentos, aqueles Pais e Responsáveis cujas experi-

ências e habilidades contribuirão com os temas e conteúdos 

junto aos estudantes. Durante o planejamento das atividades 

docentes, a Coordenação Pedagógica poderá fazer uso do 

Banco de Talentos para enriquecer e ampliar o trabalho do 

professor de maneira a integrá-lo por meio da participação 

para realização de receitas culinárias, falar de sua profissão, 

demonstrar alguma habilidade manual, esportiva, intelectual, 

entre outras.
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O Papel do Educador é...

Alinhar-se às tendências contemporâneas de modo que a 

sua prática pedagógica esteja pautada na interatividade;

• Garantir uma rotina estável e organizada.

Ter em mente que as Rotinas e as Práticas Educativas pro-

porcionarão a todos os estudantes:

• Autonomia, por terem o conhecimento dos tempos possíveis 

para as suas atividades;

• Tranquilidade e segurança;

• Auto-organização e autorregulação, para estarem presentes 

nos espaços determinados pela dinâmica da escola;

• Uma melhor circulação e comunicação entre todos que fazem 

a escola acontecer.

Na Escola, é preciso...
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As Práticas Educativas 

As Práticas Educativas da Escola da Escolha oferecem aos professores 

um conjunto ampliado de possibilidades a serem exploradas junto aos 

estudantes com o objetivo de enriquecer o seu repertório e suas apren-

dizagens, considerando as várias dimensões da sua formação.

Devem ser asseguradas como recurso metodológico no âmbito dos 

componentes curriculares e trabalhadas de acordo com o planejamento 

diário do professor, das possibilidades de exploração, interesse e moti-

vação dos estudantes.  

Estão assim organizadas:

• As Práticas Educativas de Rotina;

• As Práticas Educativas do Corpo, Mente e Movimento;

• As Práticas Educativas de Produção, Imaginação e Criatividade;

• As Práticas Educativas de Tecnologia, Informação e Comunicação;

• As Práticas Educativas de Vivências em Protagonismo;

• As Práticas Educativas de Tutoria.
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A seguir apresentamos uma ilustração das Práticas Educativas da Escola da Escolha e 

como se organizam nos três níveis de ensino.

Tutoria

PRÁTICAS EDUCATIVAS

• Clube de Protagonismo

• Líderes de Turma
Vivência em Protagonismo

Corpo Mente e Movimento • Recreio de Possibilidades

• Hora do Jogo

• Brincadeiras Populares

• Acolhimento

• Roda de Conversa

• Tempo de harmonização

• Hora do cuidar

• Ritos de Passagem 

Rotina

Ensino Fundamental Anos Iniciais

Ensino Fundamental Anos Finais

Ensino Médio

Tecnologia e Comunicação

• Oficina Criativa

• Hora do Faz de Conta

Produção, Imaginação  
e Criatividade
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As Práticas Educativas de Rotina

São as Práticas Educativas realizadas com frequência periódica, de maneira sequenciada 

e consideradas na compreensão e vivência daquilo que se repete continuamente e que 

conceituamos como rotina escolar. Essa afirmação demonstra que as Práticas Educa-

tivas de rotina são parte da vida escolar não são eventos extraordinários, mas, sim, 

comuns e que se fazem presente na vida da escola de maneira habitual.

O Acolhimento

É uma Prática Educativa desenvolvida pelo Modelo Escola da Escolha que objetiva conso-

lidar, por intermédio de um conjunto de atividades, a mensagem de que acolher, receber e 

aceitar as pessoas, sejam elas os estudantes, a Equipe Escolar ou os Pais e Responsáveis, é 

parte indissociável do Projeto Escolar e elemento fundamental para o seu desenvolvimento 

de todo o processo educativo. São realizados quatro tipos de Acolhimento, a depender: 

1. Do público a que se destina: Equipe Escolar, Pais e Respon-

sáveis ou estudantes;

2. Da frequência com que se realiza: início do ano ou diaria-

mente; e 

3. De quem o executa: Jovens Protagonistas Acolhedores, 

egressos de outras escolas constituídas pelo Modelo da 

Escola da Escolha, estudantes da própria escola ou uma 

conjunção dos dois grupos.

O Acolhimento é a “porta de entrada” dessa forma inovadora de conceber a educação 

e de transformar a escola afim de criar condições essenciais para a realização da sua 

tarefa mais importante: o Projeto de Vida dos estudantes.

O ACOLHIMENTO DA EQUIPE ESCOLAR

O Acolhimento da Equipe Escolar é uma Prática Educativa executada pelos Jovens Prota-

gonistas Acolhedores, que são estudantes egressos das diversas escolas constituídas pelo 

Modelo da Escola da Escolha, com o objetivo de sensibilizá-los frente aos novos desafios de 

ver, sentir e cuidar do estudante a partir de novas perspectivas conceituais e práticas trazi-

das pelo Modelo da Escola da Escolha, sua metodologias e práticas do projeto escolar.
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O Acolhimento se realiza na abertura do ano letivo, durante um dia, na própria escola e deve 

ter a presença de toda a Equipe Escolar: Equipe Gestora, professores e demais profissionais 

(manipuladores de alimentos, vigilantes, pessoal de serviços gerais, secretaria etc.).

É um valioso momento de integração da equipe que atuará a serviço do novo projeto es-

colar porque estabelece um importante elo entre os educadores, os Jovens Protagonis-

tas Acolhedores e a escola como instituição. É momento de reflexão sobre a importância 

de estarem ali, envolvidos e comprometidos, sendo esse projeto escolar parte do seu 

próprio Projeto de Vida.

POR QUE REALIZAR O ACOLHIMENTO DA EQUIPE ESCOLAR?

O Acolhimento cria espaços para a reflexão da Equipe Escolar sobre a necessidade e as opor-

tunidades educativas que atendam às expectativas de desenvolvimento dos estudantes.

É no Acolhimento que todos os integrantes da Equipe Escolar falam sobre suas expecta-

tivas diante dos desafios do Modelo Escola da Escolha, refletindo sobre a necessidade de 

não apenas compreenderem do que se trata o Modelo, mas efetivamente refletindo sobre 

aceitá-lo, assumindo a corresponsabilidade pela sua execução.

O Acolhimento da Equipe Escolar é, portanto, um espaço para refletir e explicitar 

a imprescindibilidade de novas posturas de seus educadores no exercício de suas 

funções, sempre na perspectiva de serem influências construtivas na vida dos ado-

lescentes e jovens.

COMO O ACOLHIMENTO DA EQUIPE ESCOLAR ACONTECE NA ESCOLA?

O Acolhimento estabelece um “elo” entre os educadores, os estudantes e a escola. É 

por ele que toda a Equipe Escolar pactua, junto aos Jovens Protagonistas Acolhedores, o 

compromisso com a formação que criará as condições para a construção dos Projetos de 

Vida dos adolescentes e jovens. 
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Assim como no Acolhimento dos Estudantes, a partir do segundo ano de funcionamento 

da escola, o Acolhimento da Equipe Escolar é realizado por uma Equipe de Protagonis-

tas Acolhedores composta pelos estudantes da própria escola e estudantes que tenham 

concluído o ano anterior.

Para apoiar a adequada compreensão do conceito e a aplicação dessa prática educativa, apre-

sentamos abaixo uma breve síntese do que é o do que não é o Acolhimento da Equipe Escolar.

• Momento de integração da Equipe Es-

colar a favor do novo projeto escolar.

• Momento de reflexão sobre a impor-

tância de estarem ali, envolvidos e 

comprometidos com a realização dos 

Projetos de Vida dos estudantes e so-

bre os mecanismos necessários para 

sua contribuição, no plano coletivo e 

individual.

O QUE É

• Reunião para informes gerais sobre a 

escola.

• Momento para discussão sobre as difi-

culdades de trabalho ou problemas da 

educação em geral.

O QUE NÃO É

Acolhimento dos Pais e Responsáveis

O Acolhimento dos Pais e Responsáveis pelos estudantes objetiva apresentar as bases 

do projeto escolar, criar oportunidades para estabelecimento dos primeiros vínculos en-

tre as famílias e a escola e estimular o desejo de conhecer e fazer parte.

A presença dos Pais e Responsáveis no primeiro momento de um novo ano letivo é muito 

importante para o entendimento de que todos fazem parte e são fundamentais na Escola 
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da Escolha. Para isso, Pais e Responsáveis precisam ser envolvidos num clima de recep-

tividade, segurança, cuidado e afeto.  

Partimos do pressuposto que é importante que os Pais e Responsáveis conheçam o Pro-

jeto Escolar, não apenas para assegurar um direito garantido por lei, mas para ampliar as 

condições que apoiarão os estudantes numa trajetória bem-sucedida que garanta o seu 

pleno desenvolvimento.

Além do Acolhimento, existem outras formas de interação da escola junto aos familiares 

e responsáveis como, por exemplo:

• A Culminância das Eletivas;

• As festas de caráter cultural e outras alusivas às datas co-

memorativas;

• As reuniões da Associação de Pais;

• As reuniões realizadas entre a Escola & Pais e Responsáveis. 

No Acolhimento é realizada a orientação aos Pais e Responsáveis quanto à importância 

dos mecanismos de apoio e acompanhamento do desenvolvimento dos seus filhos, bem 

como sobre como podem prover meios, estimular e orientar estudantes no estabeleci-

mento de sua rotina e condições de estudos. Neste encontro, eles são estimulados a re-

fletir por meio da experiência dos Jovens Protagonistas,  sobre a importância de confiar, 

apoiar e inspirar os seus filhos em torno dos seus sonhos e desejos de realização.

O Acolhimento estimula os Pais e Responsáveis a desenvolverem ações e estratégias que 

contribuam para a formação dos estudantes em todas as suas dimensões. A família via-

biliza e potencializa a aprendizagem dos estudantes quando entende os objetivos educa-

tivos da escola e se torna sua parceira. Para isso, no Acolhimento também são apresen-

tadas as bases do Projeto Escolar, com apresentação de um roteiro claro e definido sobre 

as atividades e a rotina.

O Acolhimento dos Familiares e responsáveis tem por objetivo: 

• Apresentar o projeto escolar e refletir sobre a importância de 

como apoiar os estudantes na construção de seus Projetos de 

Vida;

• Fazer com que eles expressem seu sonho de escola a par-

tir da pergunta “Qual é e como é a escola desejada para que 

apoie, com qualidade, a formação integral dos estudantes?”;
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• Promover o entendimento de que os familiares e responsá-

veis devem realizar ações que contribuam para a formação 

dos estudantes em todas as suas dimensões.

POR QUE FAZER O ACOLHIMENTO DOS PAIS E RESPONSÁVEIS NA ESCOLA

É fundamental orientá-los sobre como podem prover meios, estimular e orientar os es-

tudantes no estabelecimento de sua rotina e condições de estudos. Ter apoio da família 

é imprescindível e isso não significa transferir para os Pais e Responsáveis as tarefas 

inerentes à escola. Há muitas maneiras de apoiá-los e não são necessários recursos para 

isso se considerarmos, por exemplo, que os filhos não faltem às aulas nem cheguem atra-

sados porque dormiram em horário inadequado; que não deixem de realizar seus estu-

dos porque priorizaram as brincadeiras ou porque, muitas vezes, foram mobilizados para 

executar as tarefas domésticas.

Os Pais e Responsáveis viabilizam e potencializam a aprendizagem dos estudantes quan-

do entendem os objetivos educativos da escola e se tornam sua parceira.

Assim como a escola, a família possui um contexto de conhecimentos, atividades, regras 

e valores aprendidos. Por isso, é importante que cada uma das partes tenha clareza sobre 

as suas funções no processo de desenvolvimento destas. Os Pais e Responsáveis não 

são responsáveis pela realização das atividades, mas por criar condições para que eles 

realizem estimulando e demonstrando interesse por suas realizações e conquistas, bem 

como preocupações por suas dificuldades. O Acolhimento é um bom momento para esse 

compartilhamento.

Além do Acolhimento, há outras formas de interação  
da escola junto aos Pais e Responsáveis, por exemplo, Culminância  

das Eletivas, festas culturais, datas comemorativas, reuniões bimestrais, 
Associação de Pais e Responsáveis etc.  Cabe à escola oportunizar espaços 

para a participação de todos  e criar as condições para o engajamento, esta-
belecendo relações de qualidade nessa convivência.

COMO O ACOLHIMENTO DOS PAIS E  RESPONSÁVEIS ACONTECE NA ESCOLA?

O Acolhimento dos Pais e Responsáveis acontece, geralmente, no turno da noite e tem dura-

ção máxima de 2 horas. Por meio de programação específica, os Jovens Protagonistas Aco-

lhedores apresentam aos Pais e Responsáveis, suas experiências de vida como jovens egres-
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• Momento de compartilhamento da vi-

são e missão da escola. Estratégia para 

estimular o engajamento dos Pais ou 

Responsáveis no seu desenvolvimento e 

conhecerem outras maneiras de apoiar 

os seus filhos.

O QUE É

• Momento para questionamentos acer-

ca dos problemas dos pais no processo 

educacional dos filhos ou da própria or-

ganização familiar. 

O QUE NÃO É

sos de escolas que operam do Modelo da Escola da Escolha e a forma como foram apoiados 

pelos seus Pais e Responsáveis e famílias em geral. Muitos relatam que encontraram em casa 

o estímulo necessário para estudar e construir seus projetos ou descrevem um pouco do 

que precisaram vencer para não deixar que seus sonhos e estudos fossem interrompidos. 

Algumas situações como estabelecer horários para dormir, alimentar-se e assegurar o equi-

líbrio entre o lazer e a participação nas atividades domésticas é imprescindível. Para muitos 

é nesse momento que torna-se claro que não é o fato de não serem mestres ou profissionais 

graduados que os impedirá ou os limitará de serem grandes apoiadores dos seus filhos, por-

que muitas são as formas de apoiar. 

Da mesma forma que no Acolhimento dos Estudantes e das Equipes Escolares, a partir do 

segundo ano de funcionamento da escola, o Acolhimento dos pais e responsáveis é realizado 

por uma Equipe de Protagonistas Acolhedores composta pelos estudantes da própria escola 

e estudantes que tenham concluído o ano anterior.

O Acolhimento é encerrado com a distribuição de um material intitulado: Pais, escola e filhos:  

dez atitudes que favorecem o sucesso dos filhos na sala de aula e na vida, elaborado pelo 

prof. Antônio Carlos Gomes da Costa.

É preciso, também, avaliar a presença de Pais e Responsáveis de estudantes com defi-

ciência na escola e buscar adaptar/acessibilizar a atividade da mesma forma proposta 

para os estudantes sem deficiência. Tal atitude revela zelo, cuidado e empatia no que 

se refere à presença deste grupo de pais e responsáveis na escola.

Para apoiar a adequada compreensão do conceito e a aplicação dessa prática educati-

va, apresentamos abaixo uma breve síntese do que é o do que não é o Acolhimento dos 

Pais e Responsáveis.
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O Acolhimento dos Estudantes  
na Abertura do Ano Letivo

É O MARCO ZERO DO PROJETO DE VIDA!

O Acolhimento é um marco na vida dos estudantes que ingressam na escola porque 

demonstra, desde os primeiros dias do ano letivo, a importância de cada pessoa no 

processo de construção, autodesenvolvimento e de realização do seu Projeto de Vida, 

além de garantir a troca de experiências e integração entre todos da escola.

É marcado pela chegada de todos os estudantes na escola e pela sua introdução em 

uma nova realidade que será permanentemente alimentada pela sua presença como 

sendo a razão pela qual toda a Equipe Escolar trabalhará.

O Acolhimento é uma excelente oportunidade para estimular os estudantes  a identi-

ficarem o ambiente como a “Escola dos Sonhos” da qual todos fazem parte e a cons-

troem juntos. Por isso, é realizado de forma planejada, intencional e fundamentado no 

princípio da Pedagogia da Presença.

Nos primeiros dias, durante a semana de Acolhimento, os estudantes devem estar mo-

tivados diante da sua nova escola e dos novos professores, o que será possível a partir 

de um acolhimento prazeroso e vivo que oportunizará a criação de vínculos afirmativos.  

OS PAIS E RESPONSÁVEIS E O ACOLHIMENTO

Os Pais e Responsáveis devem ser estimulados a conhecer e a valorizar as conquistas 

dos seus filhos a partir do marco que se instala em suas vidas por meio do Acolhimento. 

Muitas (e novas!) reflexões são geradas junto aos estudantes durante o Acolhimento e, 

certamente, elas impactarão o modo como se relacionam com a escola e consigo próprio. 

O ACOLHIMENTO É PRÁTICA SÉRIA 

Para a escola, o Acolhimento tem grande importância, pois é por meio dele que toda a 

Equipe Escolar tem contato com os primeiros registros dos sonhos dos estudantes, apre-

sentados ao final das atividades, na Culminância. 

É por meio da sistematização desses registros que a escola traça as suas principais me-

tas de trabalho para o ano letivo, fazendo com que o projeto escolar esteja alinhado aos 

projetos de vida dos estudantes.
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O ACOLHIMENTO GERA MUITOS REGISTROS E ELES SÃO IMPORTANTES 

Por que a escola precisa desses registros? O que são feitos com esses registros?

Os registros tornam-se documentos importantes para a escola e devem ser recolhidos ao 

final das atividades. Eles passam a fazer parte do acervo da Coordenação Pedagógica e 

apoiarão a Equipe Escolar na elaboração de estratégias, apontando diretrizes importan-

tes para o planejamento e execução do Plano de Ação da escola.

“Questionários socioeconômicos e de expectativas  
são aplicados no início do ano e servem de referência para a  

definição de estratégias no Plano de Ação

Além desses registros, os resultados da análise dos questionários de expectativas e 

questionários socioeconômicos, aplicados no início do ano letivo junto aos estudantes e 

seus familiares e responsáveis, ajudam a compor a cartografia dos estudantes. 

A “cartografia” dos estudantes é um conjunto de informações importantes sobre o seu 

modo de viver, suas expectativas sobre os estudos e outros assuntos de interesse mais 

geral. Para a elaboração dessa “cartografia”, também são coletadas informações sobre 

suas famílias e suas expectativas em torno do projeto escolar. Esse conjunto oferece in-

formações muito importante para balizar parte das ações da Equipe Escolar.

Veja abaixo alguns pontos importantes sobre o Acolhimento realizado no início do ano 

junto aos estudantes:

• É a oportunidade para eles iniciarem a criação dos primeiros 

vínculos e sentirem-se recebidos e pertencentes à escola des-

de os primeiros dias do ano letivo;

• Por meio dessa prática são estimulados a reflexões sobre os 

seus sonhos e expectativas em torno da sua realização;
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• É o início das primeiras práticas como protagonistas em 

atividades cuja programação é considerada o Marco Zero do 

Projeto de Vida;

• É quando se realizam os primeiros contatos com os Princí-

pios do Modelo da Escola da Escolha;

• É quando há a percepção, desde os primeiros dias do ano 

letivo, que a escola os acolhe de maneira diferenciada;

• É o momento em que se realizam as primeiras conversas 

sobre a Escola da Escolha com uma linguagem mais próxima 

das suas características porque é realizada a partir de um jo-

vem que já estudou numa escola com a mesma filosofia de 

trabalho.

Desde o Acolhimento é preciso estimular o estudante a pensar sobre:

• O seu papel como protagonista de sua própria vida;

• O seu papel como agente ativo de transformação e renovação 

na sociedade;

• Como deixar de ser um mero expectador da sua vida e se tornar 

promotor de suas próprias ações;

• Como se identificar como fonte inspiradora de transformação.

Uma das atividades propostas e que possibilita essa reflexão é a Oficina Varal dos So-

nhos. Nela, os estudantes expõem seus sonhos e traçam várias etapas numa escala, pro-

jetando o que é preciso para a sua realização.

Assim como as aulas de Projeto de Vida, as atividades do Acolhimento abordam questões 

sobre a construção da identidade dos estudantes e do seu universo de valores e estimula 

a reflexão sobre a importância de ter planos e sonhar.

Um aspecto muito importante a ser considerado no Acolhimento do 1º ano do Ensino 

Médio, tendo em vista que eles estão saindo dos Anos Finais do Ensino Fundamental e 

ingressando em outra fase de sua vida escolar, num universo acadêmico e social cheio de 

mudanças importantes. Nesse ritual de passagem é cobrado um conjunto de adaptações 

às quais, muitas vezes, eles ainda não estão preparados para responder. 



33Inovações em Conteúdo, Método e Gestão • Rotinas e Práticas Educativas • Ensino Médio

Perante tudo isso, é esperado que os Pais e Responsáveis se preocupem com o Aco-

lhimento a ser realizado nessa nova fase escolar. Ciente dessa realidade e de todas as 

mudanças que ocorrerão com os estudantes na dinâmica da Escola da Escolha, é preciso 

que a Equipe Escolar se planeje para esse momento, para que todos, Pais e Responsáveis 

e estudantes, sintam-se acolhidos e compreendam a proposta do Projeto escolar.

Esse planejamento deve estar permeado pela presença pedagógica. Na Escola da Esco-

lha, a Pedagogia da Presença deve ser vivenciada todos os dias, em pequenos gestos, de 

forma a estar presente na vida do educando de maneira construtiva, por um relaciona-

mento respeitoso e de muita reciprocidade entre ambos.

Durante o Acolhimento do Ensino Médio, a participação da Equipe Escolar consis-

te exclusivamente em fornecer apoio relativo aos espaços, materiais, condições de 

acessibilidade física e atitudinal, se for necessário, além de recursos físicos. Mas a 

Equipe Escolar prestigia a Culminância, devendo assistir as atividades de todas as 

turmas.
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A CULMINÂNCIA DO ACOLHIMENTO

O Acolhimento é encerrado com as apresentações dos estudantes, por meio das estraté-

gias definidas por eles próprios (dramatizações, coreografias etc). Eles  comunicam suas 

mensagens para toda a Equipe Escolar como declaração de confiança de que contam 

com todos para realizarem os seus sonhos.

(...) Educar é criar espaços. Essa afirmação nos remete à visão do educador como 

criador de condições para que a educação aconteça. Criar espaços, nesse sentido, 

não é apenas a atuação do educador na escolha e estruturação do lugar em que o 

processo educativo vai se desenvolver. Criar espaços é criar acontecimentos. É ar-

ticular espaço, tempo, coisas e pessoas para produzir momentos que possibilitem 

ao educando ir, cada vez mais, assumindo-se como sujeito, ou seja, como fonte de 

iniciativa, responsabilidade e compromisso (...). Antônio Carlos Gomes da Costa.

Para apoiar a adequada compreensão do conceito e a aplicação dessa prática educativa, 

apresentamos abaixo uma breve síntese quando se realiza e quando não se realiza o Aco-

lhimento dos Estudantes.

O Acolhimento se realiza quando os estudantes:

• Participam de todas as atividades propostas e contribuem 

para a instalação de um clima harmonioso que possibilite a 

troca de experiências.

• São bem recebidos pela Equipe Escolar e pelos responsá-

veis pelas atividades.

• Manifestam confiança no apoio oferecido pela Equipe Esco-

lar na construção dos seus Projetos de Vida.

• Têm o apoio da Equipe Escolar nas atividades desenvolvi-

das, respeitando suas possibilidades de engajamento.

• São o foco de todas as ações de Acolhimento.

• Têm os seus sonhos respeitados e valorizados.

O Acolhimento não se realiza quando:

• As atividades realizadas têm carater recreativo para entre-

tenimento dos estudantes.

• Ocorre interferência da Equipe Escolar no desenvolvimento 

das atividades. 
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• Não há disponibilidade dos espaços e recursos necessários 

para a realização das atividades.

• A experiência e capacidade dos Jovens Protagonistas na li-

derança dos estudantes não é valorizada e respeitada.

• Não há estímulo e motivação para a idealização do futuro do 

estudante e das perspectivas positivas a respeito dele.

• Os estudantes são pressionados a se apresentar nas ativida-

des da Culminância.

ACOLHIMENTO DIÁRIO DOS ESTUDANTES 

É uma Prática Educativa executada diariamente junto aos estudantes de todas as turmas. 

Os conceitos presentes no Acolhimento realizado no início do ano se estendem para o 

cotidiano escolar por meio do Acolhimento diário e deve ser entendido como algo muito 

além do ato de receber os estudantes na porta de entrada da escola porque deve ser 

realizado de forma planejada, intencional e fundamentado nos princípios da Pedagogia 

da Presença.

O Acolhimento é a primeira oportunidade da escola começar a fazer sentido e de ser o 

lugar onde finalmente o estudante é reconhecido, visto, ouvido, respeitado e acolhido.

Ele é realizado como oportunidade para comunicar aos estudantes que são bem-vindos 

para aquele dia na escola, e o fazem por intermédio da troca de pequenos gestos, porém 

fundamentais, tais como: 

• O sorriso que acolhe;

• O bom dia verdadeiro;

• O olhar atento;

• A busca pela compreensão de possíveis problemas;

• A percepção de que algum estudante chegou de maneira di-

ferente do usual para a jornada escolar. 

ACOLHIMENTO DIÁRIO DOS ESTUDANTES  

É PARTE FUNDAMENTAL DA ROTINA ESCOLAR

O Acolhimento Diário na rotina escolar tem sua organização e estruturação variada de 

acordo com o atendimento às necessidades específicas dos grupos e com a intenciona-

lidade educativa presente a cada dia no planejamento da Equipe Escolar. Deve sempre 
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considerar as especificidades dos adolescentes e jovens participantes, sempre zelando 

pelas formas de comunicação e possibilidade de interação que favoreçam ao grupo, sem 

deixar ninguém de fora!

Esse é um momento para integração de todos para o início de mais um dia de muitas 

vivências. Seu planejamento é de responsabilidade da Equipe Gestora, executado pelo 

Gestor(a). A agenda desse acolhimento pode ser composta por uma mensagem de bo-

as-vindas; informações sobre o que vai ocorrer na semana; celebração de algum evento 

importante ou conquista dos estudantes ou da equipe de educadores por algum resul-

tado alcançado, por reflexões sobre temas atuais que interessam à comunidade escolar 

ou ainda, para celebrar os trabalhos desenvolvidos pelos estudantes e professores. É um 

momento profundamente ancorado no Princípio Educativo da Pedagogia da Presença.

O primeiro encontro do dia servirá para afinar a comunicação entre todos, sendo que o 

foco é esse bem-vindo, comunicado por palavras e gestos.

No Acolhimento Diário também podem ser comunicados os “recados” da gestão esco-

lar ou dos educadores em geral, sendo parte da programação, mas não o seu foco.

Também é o momento para reflexão coletiva sobre algum episódio que necessite da con-

sideração por parte de todos.

A utilização de músicas alegra o ambiente e a sua seleção deve sempre considerar a ade-

quação das suas letras.

O ACOLHIMENTO E O TUTOR

O compartilhamento do seu olhar sobre o estudante, de modo que ele possa realmente 

ser visto em sua interdimensionalidade fará com que essa informação circule de forma 

ética pela Equipe Escolar de modo que seu Tutor possa se aproximar, acolher o estudante 

e exercer a esperada e necessária presença pedagógica, capaz de proporcionar um dia de 

aula mais tranquilo e produtivo ou a tomada de novos encaminhamentos, se for o caso.

O ACOLHIMENTO E OS PROTAGONISTAS

O Acolhimento pode ser enriquecido pela participação ativa dos estudantes. Eles podem 

ser responsáveis, por exemplo, pela “sonorização do dia” por meio de músicas, da leitura 

de mensagens, cantos etc e isso pode ser realizado por grupos de estudantes ou mesmo 

pelos Clubes de Protagonismo convidados a tomar parte no planejamento e na execução 

do Acolhimento Diário.

Educadores: recebam os estudantes de maneira atenciosa; cumprimentem-os cha-

mando pelos seus nomes; façam referência àqueles que eventualmente tenham fal-
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tado nos dias anteriores manifestando alegria em tê-los de volta ao grupo. É impor-

tante expressar entusiasmo ao recebê-los.

Planejamento

No primeiro ano de funcionamento da escola o Acolhimento dos Estudantes, das Equi-

pes Escolares e dos familiares ou responsáveis na Abertura do Ano Letivo é execu-

tado por Jovens Protagonistas egressos de escolas que já operam no Modelo Escola da 

Escolha.

A partir do ano seguinte, o Acolhimento é realizado pelos próprios estudantes da escola, 

replicando o conceito de corresponsabilidade e exercitando diversas competências im-

portantíssimas como protagonismo, planejamento, capacidade de execução, resolução 

de problemas etc. Também podem ser convidados estudantes egressos da escola.

O detalhamento sobre o planejamento das atividades desenvolvidas durante o Acolhi-

mento anual, bem como todo o material necessário, encontra-se na Caderno do Aco-

lhimento - material encaminhado à Equipe de Implantação da Secretaria de Educação 

durante o planejamento da implantação do Programa.

ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA

Uma questão de máxima importância para o Acolhimento é identificar se nas turmas ha-

verá estudantes com alguma deficiência. Nesse caso, as especificidades e necessida-

des desses estudantes devem ser levadas em conta durante o planejamento do Acolhi-

mento para que, verdadeiramente, todos possam participar da ação. 

A presença de intérprete de libras para o dia e horário em que um estudante com defi-

ciência auditiva estiver participando da ação, material em braile para estudantes com 

deficiência visual, consideração da presença do cuidador durante o Acolhimento, são 

exemplos de atitudes que irão garantir a plena participação e protagonismo de todos os 

educandos

Por exemplo: professores de sala de recursos; professores de atendimento educacional 

especializado; professores itinerantes ou outros profissionais da própria Equipe Escolar 

ou de apoio da Secretaria de Educação.

É preciso apostar nos jovens! Orientá-los adequadamente e investir na sua ação prota-

gonista. Porém, sabe-se que algumas pessoas com deficiência podem, durante a ação, 

necessitar de apoios para os quais os jovens que realizam o Acolhimento não dispõem de 

repertório. Por isso, recomendamos que esses profissionais estejam de sobreaviso para 

apoiar os Jovens Protagonistas caso necessário.
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Participação da Equipe Escolar no Acolhimento dos Estudantes

Durante

• A participação da Equipe Escolar consiste exclusivamente 

em fornecer apoio relativo à organização e disponibilização 

dos espaços, materiais, condições de acessibilidade física e 

atitudinal, se for necessário, além de recursos físicos. Não 

atua, portanto, na execução e nem na definição dos trabalhos.

No final

• A Equipe Escolar participa assistindo o encerramento do 

Acolhimento com as apresentações dos estudantes. Elas 

são executadas por meio de estratégias definidas por eles 

próprios (dramatizações, coreografias etc.) que comunicam 

suas mensagens para toda a Equipe Escolar como declaração 

de confiança de que contam com todos para realizarem seus 

sonhos.

O Acolhimento é uma das mais potentes mensagens apresentadas pelo Projeto Es-

colar. Ele anuncia um novo modo de ver, sentir e cuidar dos estudantes. É muito 

mais que uma forma de receber as pessoas, sejam estudantes, Equipe Escolar, Pais 

e Responsáveis. Trata-se de um convite para que todos participem de uma trans-

formação autêntica por meio de uma tarefa educativa que cabe a todos de maneira 

generosa, atenta e cuidadosa.

Tutoria

UM CONCEITO

De acordo com a literatura, usa-se a palavra Tutoria para intervenções tão diversas quanto 

exercer tutela, amparar, proteger, monitorar, supervisionar, dirigir, representar, governar, 

orientar, incentivar, educar, ensinar, dar aulas particulares... Um ponto, porém, é comum a 

todas essas acepções: Tutoria é uma situação de interação, de presença na vida do ou-

tro, em que uma pessoa dá apoio para tornar possível que ela desenvolva e/ou ponha 

em ação algum direito, dever, conhecimento, competência ou habilidade.

TIPOS DE TUTORIA

Para essa situação de interação e de intervenções tão diversas, há, igualmente, vários 

tipos de Tutoria com características distintas, bem como seus campos de atuação.
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TUTORIA INDIVIDUAL

 O educador (Tutor) procura conhecer a situação de cada estudante/tutorado e ajudá-lo 

pessoalmente. Essa ajuda envolve orientação no planejamento e na execução de tarefas, 

na escolha de estudos e profissões, segundo suas capacidades e interesses. 

A Tutoria individual tem forte potencial de impacto positivo sobre a autoestima do estu-

dante e sua percepção de si mesmo. 

A Tutoria individual favorece e reforça o Protagonismo.

TUTORIA DE GRUPO

O educador (Tutor) trabalha com um grupo de educandos (em geral, a classe) para ajudá-

-los na orientação do currículo e na participação ativa na vida escolar. 

Faz parte de suas atribuições interagir com outros educadores que trabalham com o gru-

po, fornecendo-lhes as informações necessárias sobre cada estudante, assim como com 

as famílias. 

TUTORIA TÉCNICA

A Equipe Gestora atribui a um docente, que não é Tutor de um grupo, responsabilidades 

como coordenação de experiências pedagógicas ou atividades de formação permanente. 

TUTORIA ORGANIZACIONAL

Ocorre dentro da dinâmica organizacional, na qual, em geral, é chamada mentoring. 

Quando funciona da maneira esperada, permite reconhecer, prestigiar, potencializar e 

disponibilizar a sabedoria que um profissional acumulou ao longo do tempo, com base 

numa relação de confiança mútua.

Os efeitos podem ser muito positivos para o desenvolvimento do profissional que é tuto-

rado e também para o clima da organização.



40 Inovações em Conteúdo, Método e Gestão • Rotinas e Práticas Educativas • Ensino Médio

TUTORIA EM EAD

Graças à internet e as novas tecnologias da informação e da comunicação, a Educação a 

Distância (EAD) hoje abarca todos os níveis de formação e se desenvolve cada vez mais 

no Brasil e no mundo. Um Tutor pode acompanhar o desenvolvimento e a aprendizagem 

de cada estudante e lhe dar um retorno pertinente em termos de orientação, estímulo e 

percepção a partir do que recebe.

TUTORIA DA DIVERSIDADE

É um dos maiores desafios da educação atual, em razão da pluralidade presente no am-

biente educativo.

Na Tutoria da diversidade, é preciso levar em consideração que não existe uma pedago-

gia do estudante médio ou padrão: é indispensável considerar cada educando em seu 

ritmo, estilos de aprendizagem e em suas potencialidades, necessidades e capacidades.

Quando falamos de diversidade é necessário recortarmos a presença dos estudan-

tes com deficiência nas escolas. Esses jovens ainda são ”invisíveis” nos sistemas 

educacionais. Para esse grupo, a Tutoria deve considerar estratégias e ações a se-

rem feitas com os estudantes e não para os estudantes. Essa postura do Tutor (e de 

todos na escola) contribuirá para que os estudantes com deficiência também sejam 

protagonistas de suas vidas.

OS ESTUDANTES CONHECEM O TEMA DIVERSIDADE?

Recomenda-se trabalhar em sala de aula com histórias infantis, usar músicas e brin-

cadeiras da região, encenar peças teatrais com seus estudantes e assistir a filmes 

que discutam o tema diversidade. A incorporação desse tema ao currículo escolar 

pode contribuir para o aprendizado dos estudantes e também para construção de 

sua cidadania.

Ao discutir temas como acessibilidade física nas cidades (melhoria das calçadas, 

necessidade de rampas, respeito às vagas de estacionamento reservadas etc.), o 

professor contribui para uma maior consciência sobre o tema, quebra preconceitos 

e traz informações sobre a deficiência. A diversidade é um assunto muito amplo e 

abrange a deficiência, a pobreza, as questões raciais e outras. É preciso trabalhar 

todos esses aspectos com os estudantes.

TUTORIA NA ESCOLA DA ESCOLHA

O trabalho de Tutoria é muito mais amplo do que a busca de melhores resultados esco-

lares e o apoio para alcançá-los. Como autêntico apoio na construção do Projeto de Vida 
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do estudante, cabe ao Tutor auxiliá-lo a descobrir as direções que quer tomar e a fazer o 

necessário para concretizar suas intenções em cada etapa de seu desenvolvimento. 

A Tutoria torna possível ao estudante ampliar a visão que ele tem de si mesmo, do mun-

do, das oportunidades, das estratégias e possibilidades para tomar em suas mãos o pro-

tagonismo da construção do projeto da sua própria vida. 

TUTORIA E PROJETO DE VIDA

Toda essa abrangência da Tutoria mostra que as características típicas decorrentes do 

desenvolvimento na adolescência também justifica um trabalho dedicado na direção do 

Projeto de Vida do jovem.

É nesse contexto que a Tutoria se revela especialmente adequada e coerente. Erikson 

(1968), destaca as duas principais tarefas evolutivas da adolescência na busca de inte-

gração do eu:

• A formulação de perguntas sobre si mesmo e sua relação 

com os outros;

• O desenvolvimento de relações satisfatórias com seus pares.

Estes são temas fundamentais que atravessam todo o processo de construção do Proje-

to de Vida do jovem. 

Na prática, a Tutoria é um método para realizar uma interação pedagógica em que o Tu-

tor acompanha e se comunica com os estudantes de forma sistemática, planejando seu 

desenvolvimento e avaliando a eficiência de suas orientações de modo a resolver proble-

mas que possam ocorrer durante o processo educativo com vistas ao desenvolvimento 

do Projeto de Vida nos âmbitos:

Orientação pessoal: para proporcionar uma formação integral e facilitar seu autoconhe-

cimento, sua adaptação e a tomada de decisões, apoiar e orientar as mudanças advindas 

da evolução do seu Projeto de Vida.

Orientação escolar ou acadêmica: para apoiar a superar as dificuldades quanto a hábi-

tos e métodos de estudo inadequados ou ineficientes, necessidade de integração com o 

grupo, mediação junto aos professores, etc.

Orientação profissional: para apoiar no processo de autoconhecimento diante das op-

ções de estudos e oportunidades existentes no âmbito profissional; favorecer escolhas 

acadêmicas e profissionais coerentes com sua personalidade, suas aptidões e seus inte-

resses.
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TUTORIA E PROTAGONISMO

O estudante que se encontra em nível mais avançado de aprendizagem ou de interação 

social pode apoiar os estudantes recém-chegados na escola, esclarecendo dúvidas, aco-

lhendo-os, integrando-os ao grupo e apoiando-os no seu processo de  aprendizagem. 

Esse é um exercício de protagonismo autêntico, no qual o estudante é parte da solução 

do problema do seu colega, porque naquele momento domina um conhecimento ou uma 

habilidade que o outro ainda não domina e se coloca à sua disposição para ajudá-lo. Isso 

é muito valioso e deve ser estimulado e valorizado.

TUTORIA E PEDAGOGIA DA PRESENÇA SÃO PARES INDISSOCIÁVEIS 

Segundo Antônio Carlos Gomes da Costa, a capacidade de se fazer presente na realidade 

do educando de forma construtiva não é, como muitos preferem pensar, um dom, uma 

característica pessoal intransferível, algo profundo e incomunicável. Ao contrário, é uma 

aptidão possível de ser aprendida desde que haja, da parte de quem se propõe a apren-

der, disposição interior, abertura, sensibilidade e compromisso.

A Tutoria é adequada a qualquer nível de ensino,  
pois o tutor é quem assume a sua condução 
 como articulador do trabalho pedagógico.  

Todo professor tem ou deveria ter algo de Tutor. 

OS “PONTOS NOS III” SOBRE “EDUCAÇÃO ESPECIAL” E “NECESSIDADES ESPECIAIS”

Segundo o Relatório Warnock, publicado em Londres em 1978, 20% dos jovens em al-

gum momento de sua vida escolar têm necessidade de educação especial. O conceito de 

necessidade de educação especial foi adotado pela Unesco em 1994 e é bastante amplo. 

Seu grande mérito é se afastar das noções exclusivamente centradas em deficiência e 

recuperação, passando a englobar todas as crianças, adolescentes e jovens cujas neces-

sidades envolvem deficiência ou dificuldades de aprendizagem de qualquer natureza (os 

menores em situação de desvantagem, os chamados superdotados, os moradores de rua 

ou em situação de risco, os menores que trabalham, os que pertencem a grupos nômades 
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ou populações remotas, as minorias culturais ou étnicas, os desfavorecidos ou margi-

nais, os que apresentam problemas de conduta ou de ordem emocional).

Essa abrangência mostra que as dificuldades decorrentes do desenvolvimento na adoles-

cência também justificam um trabalho “especial”. 

O avanço da luta das pessoas com deficiência no mundo todo evidenciou que essa não é a 

melhor forma de se referir a esse grupo populacional, a maior minoria do mundo.

O Brasil, signatário da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 

passou a adotar o termo “pessoa com deficiência” ao se referir a esse contingente da 

população. “Necessidades especiais” todos e qualquer um de nós tem/teve ou mesmo 

poderá vir a ter em algum momento da vida, porém, características singulares que advin-

das da presença de uma deficiência e constitutivas da identidade do sujeito é algo bem 

diferente disso. É exatamente isso que deve ser levado em conta ao se trabalhar com 

essas singularidades em qualquer ação educacional, inclusive na ação Tutorial.

A TUTORIA COMO PROCESSO

 Na Escola da Escolha a Tutoria deve realizar uma interação pedagógica onde Tutores 

acompanham e se comunicam com seus estudantes de forma sistemática, planejan-

do o seu desenvolvimento e avaliando a eficiência de suas orientações com vistas ao 

desenvolvimento do Projeto de Vida, nos âmbitos pessoal, acadêmico e produtivo.

Operacionalmente, a Tutoria não demanda tempo específico definido na matriz cur-

ricular da escola e pode ser realizada em diversos momentos em que haja disponi-

bilidade do Tutor e necessidade do tutorado. Isso significa que a ação Tutorial pode 

ser ajustada em virtude dos horários possíveis e das demandas existentes, podendo 

ocorrer, por exemplo, mediante concordância das partes antes do início das aulas, 

no horário do intervalo, após o almoço (e mesmo durante) e após o final das aulas.

Para qualquer que seja a definição, é fundamental assegurar que os estudantes tenham a 

liberdade de fazer a escolha sobre aquele que será o seu tutor.

O TUTOR 

É aquele que consegue colocar os outros à vontade a partir de uma relação de confiança 

mútua e de afinidade com foco na ampliação da consciência das pessoas com as quais 

interage, numa relação caracterizada pelo “mestre que caminha ao lado do aprendiz” e 

não pelo “mestre que fica no alto da cátedra”.
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Assim, o Tutor é alguém:

• que tem disponibilidade para servir;

• desprendido, com genuíno interesse em ver o próximo 

atingir seus objetivos.

O PERFIL DO TUTOR

Especialistas em Recursos Humanos como Moggi (2003), consideram que a Tutoria 

pode ser descrita como uma atividade próxima a do professor: um bom professor é al-

guém reconhecido pela comunidade como uma pessoa com conhecimentos, habilidades 

e atitudes coerentes e diferenciadas numa determinada área. O Tutor é associado a 

um professor quando uma pessoa tem necessidade de aprender ou se desenvolver, 

procura um professor, procura alguém com um passado irrefutável, apaixonado pelo 

que faz, que soube transformar seus conhecimentos e experiências em sabedoria e 

que esteja disposto a compartilhar tudo isso.

AS QUALIDADES DE UM TUTOR

Aqui apresentamos as qualidades que um Tutor deve ter:

Qualidades humanas (o ser do tutor): empatia, maturidade intelectual e afetiva, socia-

bilidade, responsabilidade e capacidade de aceitação.

Qualidades científicas (o saber do tutor): conhecimento da maneira de ser do estudan-

te e dos elementos pedagógicos que tornam possível conhecê-lo e ajudá-lo.

Qualidades técnicas (o saber fazer do tutor): capacidade de trabalhar com eficácia e 

em equipe, participando de projetos e programas estabelecidos de comum acordo para 

a formação dos estudantes.

Esse conjunto de qualidades parece suficientemente abrangente e aberto para que 

se perceba que não se trata de algo irrealizável. 

O PAPEL DO TUTOR

Entre as inúmeras definições do papel do Tutor e da Tutoria encontradas na literatura es-

pecializada nos parece especialmente clara e suficientemente abrangente para ser usada 

como referência a que nos inspira Arnaiz Pascoal (2009):
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“Tutor é um orientador da aprendizagem,  
dinamizador da vida socioafetiva do grupo-classe e orientador pessoal, 

escolar e profissional dos estudantes.”

O EXERCÍCIO DO TUTOR

Elementos fundamentais para o exercício do Tutor, segundo Lowe (1997):

• Criação de um ambiente Tutorial organizado que possibilite 

que a aprendizagem aconteça;

• Uso de variadas estratégias de observação para acompa-

nhamento e monitoração dos estudantes;

• Identificação de necessidades;

• Registro de realizações e progressos;

• Registro e comparação de informações relevantes sobre os 

estudantes;

• Tradução das solicitações externas feitas aos estudantes, 

tais como uma escolha entre opções, a interpretação das nor-

mas escolares e o esclarecimento de situações negativas en-

volvendo um estudante;

• Participação no assessoramento individual e de grupo;

• Estímulo à resolução de problemas;

• Ampliação da experiência Tutorial mediante o emprego de 

destrezas de Tutoria no contexto educativo.

O EFEITO TUTOR

Uma das consequências mais interessantes da Tutoria é a existência de um efeito-

-tutor. Ao praticá-la, o tutor também aprende e se desenvolve. Ajudando alguém a 

melhorar sua prática, o Tutor melhora a sua própria. O tipo de interação Tutorial e seu 

nível de estruturação determinam o efeito-tutor: quanto mais estruturada a Tutoria, 

mais possibilidades há de que o efeito-tutor se manifeste. Já o efeito sobre o tutorado 
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funciona segundo o princípio oposto: quanto mais espontâneo o modo de funciona-

mento da Tutoria, mais a aprendizagem do tutorado é facilitada.

Na Tutoria, considerar:

• As muitas “juventudes”;

• O mundo em permanente estado de mudanças;

• A velocidade do mundo do trabalho e suas rápidas e pro-

fundas transformações;

• A identidade na sua singularidade;

• Os muitos paradoxos da juventude;

• Os tempos internos e próprios de cada um (biológico, psí-

quico, cognitivo e emocional) X o mundo em movimento;

• Os naturais conflitos intergeracionais;

• A permanente crença na potencialidade do tutorado.

MITOS EM TORNO DA TUTORIA

Talvez pela inovação, temos observado compreensões equivocadas sobre a Tutoria, 

o que muitas vezes leva professores a se distanciarem dessa Prática Educativa tão 

necessária e o estudante a deixar de usufruir da experiência e conhecimento de pro-

fessores que poderiam apoiá-lo de maneira fundamental em seu Projeto de Vida.

Muitas vezes ouvimos questionamentos como: “Tutoria e terapia são a mesma coi-

sa?”, “Eu não quero um Tutor porque eu já sei que ele vai me dizer que faço tudo 

errado”, ou ainda, “Agora que tenho um Tutor, ganhei um amigo”.

Essas leituras são equivocadas quanto à Tutoria.

A Tutoria, como vimos, objetiva apoiar o estudante a ampliar a visão que ele tem de 

si próprio, do mundo, das oportunidades, das estratégias e das possibilidades para 

tomar em suas mãos o protagonismo da construção do projeto de sua vida.

O Tutor age como uma referência, alguém disposto a demonstrar o que aprendeu e ao 

apontar direções, levar o tutorado a refletir sobre as suas decisões. 

Seu método é a escuta atenta e respeitosa, que não escuta apenas com a audição, 

mas com os símbolos e códigos com os quais a vida também se expressa e comunica 

a quem sabe escutá-la.

O Tutor não julga, ele acolhe, escuta e faz o tutorado escutar a si mesmo. Ele não é o 
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• Guia das muitas e várias aprendiza-

gens e experiências dos tutorandos.

• Mediador da vida socioafetiva.

• Orientador da vida pessoal com claros 

limites de atuação pautada pela ética 

profissional.

O QUE É

• Pai/mãe.

• Terapeuta.

• Melhor amigo.

• Juiz das escolhas, dos valores e das 

decisões do tutorado, nem da sua fa-

mília.

• Oráculo de todas as respostas.

O QUE NÃO É

melhor amigo do tutorado, embora estabeleça uma relação de proximidade nos limi-

tes exigidos pela conduta profissional.

O objetivo da Terapia é estabelecer, internamente, a harmonia e o bem-estar emocio-

nal e psíquico por meio de práticas que visam diminuir e/ou erradicar o sofrimento e a 

interpretação equivocada em relação aos eventos que ocorrem nas diferentes esferas 

da vida pessoal, produtiva, emocional e social. Existem vários tipos de terapia como a 

psicanálise, cognitivo-construtivista, analítico-comportamental, cognitivo-comporta-

mental, entre outras. É realizada por profissionais da área de saúde.

Para apoiar a adequada compreensão do conceito e a aplicação dessa Prática Edu-

cativa, apresentamos abaixo uma breve síntese de quem é e de quem não é o Tutor.

A Roda de Conversa 

Na Roda de Conversa o  estudante aprende a falar e a ouvir, respeitar, valorizar-se como 

indivíduo e como parte do grupo. A Roda não é percebida como um recurso de ensino, 

mas como um momento de troca, de alegria, de preocupação, de saudação, de compar-

tilhamento de emoções. 
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A Roda de Conversa é um importante momento para ouvir os estudantes e trocar 

informações e experiências.

É um momento valioso para tratar temas e valores pouco presentes no cotidiano de 

muitas pessoas como os valores essenciais tratados no Caderno de Formação – Eixos 

Formativos, especificamente no Eixo Formação para a Vida tais como respeito, humilda-

de, honestidade, sinceridade e as muitas formas de expressão do amor. Neste momento 

cria-se um terreno fértil para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e para o 

exercício da expressão e leitura das emoções como parte da educação emocional.

A Roda de Conversa simboliza a amizade e existe em todos os grupos: pessoas se 

reúnem para conversar nos mais variados lugares, o tempo todo e em qualquer ida-

de e na escola não é diferente.

A Roda se constitui no momento em que todos se posicionam como em uma roda (sen-

tados na forma circular). O círculo é o símbolo do infinito, daquilo que não tem princípio, 

meio ou fim. Estar em círculo pressupõe igualdade, cada qual com as suas singularidades 

e peculiaridades. Ele sugere acolhimento e envolvimento. Num círculo, além de estar, 

todos são! É a busca pelo contato com o calor do outro que nos coloca em um círculo, é a 

procura do olhar do outro: “vejo a todos e todos me veem, torno-me parte! Disponho-me 

a ser parte.” Em um círculo todos parecem ser, ao mesmo tempo Líderes e liderados. Cír-

culo é aliança, é união. Portanto, a Roda de Conversa nada mais é do que trazer para o 

ambiente escolar aquilo que o ser humano já pratica há milênios: o convívio saudável 

com aqueles que são parte do seu grupo.

A Roda de Conversa pode acontecer como ponto de partida em diversos momentos do 

dia, durante o desenvolvimento das aulas e também como de encerramento de ativida-

des educativas por meio da qual se realiza a avaliação onde todos têm a oportunidade 

de falar, avaliar, planejar etapas seguintes e finalizar o dia de atividades. A depender do 

que fora planejado, a Roda de Conversa pode ser utilizada para o livre debate de temas 

trazidos pelos estudantes  ou para uma conversa dirigida, por meio de histórias ou algum 

assunto importante trazido pelo professor.

O planejamento do dia com os estudantes na Roda de Conversa deve constar do planeja-

mento semanal do professor. Por meio da participação dos estudantes na Roda de Con-

versa, os professores podem inserir atividades sugeridas e substituir outras. Professores 

e estudantes podem tomar decisões sobre atividades, o que e como serão realizadas. 

Este momento possibilita a reflexão antes da ação. Proporciona ao estudante estabelecer 

relações entre aquilo que pensa e aquilo que faz, a organizar-se, utilizar o tempo, tomar 

decisões, fazer escolhas e assumir responsabilidades e consequências. O professor par-

ticipa ativamente, fazendo comentários sobre seu trabalho, demonstrando ser capaz de 

considerar a visão do estudante, demonstrando respeito mútuo.
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ORIENTAÇÕES PARA O PROFESSOR:

• O professor é o importante mediador do momento da Roda. Ele é o eixo em 

torno do qual a roda gira, provocando transformações que influirão dire-

tamente na sua aprendizagem e formação; cabe ao professor sustentar a 

Roda com o olhar, estar atento exercitando a empatia;

• Nesta Prática Educativa, o professor é o coordenador da conversa. Seu pa-

pel é problematizar as questões que surgem, desafiando o grupo a crescer 

na compreensão de seus próprios conflitos e descobertas;

• É preciso incentivar e trabalhar o espirito crítico e propositivo dos estudan-

tes por intermédio de dinâmicas que os levem a falar sobre o que foi bom, o 

que não foi, bem como o quê e como poderia ser melhor;

• É por intermédio de momentos de estabelecimento das relações interpessoais 

diárias que o estudante é levado a conhecer o outro e a desenvolver competên-

cias para melhor conviver em grupo.

Na Roda, todos trabalham!

Para o planejamento das atividades; 

Para a avaliação de uma atividade encerrada; 

Para debate e discussão sobre problemas que se apresentam na 

sala de aula: atrasos constantes na volta do recreio, um resultado 

de uma aula que não surtiu o efeito desejado, a devolutiva do Con-

selho de Classe, etc.;

Parte de uma didática para desenvolvimento de uma aula.
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As Práticas Educativas de 
Vivências em Protagonismo

CONCEITO

São Práticas Educativas providas pela própria escola e/ou por algumas de suas ins-

tituições parceiras, bem como pelos próprios estudantes que objetivam, por meio de 

oportunidades educativas, o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e 

produtivas bem como a ampliação do repertório de conhecimento e valores necessá-

rios ao processo de formação do ser autônomo, solidário e competente - elementos 

fundamentais para a construção de um Projeto de Vida.

São ações concretas e intencionais empreendidas por toda Equipe Escolar, consi-

derando a presença dos estudantes no espaço escolar e no seu entorno social. Isso 

significa que um aspecto essencial do Protagonismo, a ação que se empreende para 

buscar soluções concretas para os problemas identificados, é algo que a docência 

por si só não comporta. Cabe à escola propiciar oportunidades e espaços para essas 

atitudes e criar condições para os estudantes mobilizarem saberes às suas práticas. 

Com isso, os estudantes podem extrair dessas práticas mais conhecimento e qualifi-

car o meio social com suas contribuições para o mundo, desenvolvendo atitudes que 

mobilizem saberes necessários à vida em sociedade, a sua qualificação profissional 

futura e ao pleno desenvolvimento de suas potencialidades.

Tendo em vista esses resultados é que são fomentadas as características essenciais 

para as práticas de Protagonismo, como perfil empreendedor, capacidade de lideran-

ça, atitude proativa, responsabilidade, habilidades na resolução de problemas, entre 

outras.

É por meio das Práticas Educativas de Vivências em Protagonismo que o estudante 

tem a possibilidade de novas experiências, de crescer como sujeito mais competente 

e seguro de si mesmo, de intensificar suas relações com a escola e seu entorno e de 

desenvolver uma autonomia mais responsável, deixando de ser um receptor passivo 

para ser uma fonte autêntica de iniciativa, compromisso e liberdade. Ou seja, a par-

tir de algumas experiências, os estudantes criam novas necessidades de aprendiza-

gem essenciais para a construção do seu Projeto de Vida.  

Quando a escola oportuniza o espaço para que o estudante problematize e interfira 

em questões da própria escola, ela está fazendo com que ele adquira compromisso, 

não só com a escola, mas com a própria vida. Isso ajuda na formação de sua identida-
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de, de valores e na capacidade de compartilhar e comunicar seus sonhos numa expe-

riência de aprendizagem que está intimamente ligada à construção do seu Projeto de 

Vida. Vê-se claramente o nascimento de um Protagonista conforme processo descri-

to no Caderno de Formação – Eixos Formativos, quando a ele são oportunizadas as 

condições para desenvolver as habilidades sociais e emocionais.

PRÁTICAS EDUCATIVAS DE VIVÊNCIAS EM PROTAGONISMO SIGNIFICATIVAS 

As Práticas Educativas de Vivências em Protagonismo dependem:

• da qualidade do engajamento dos estudantes em sua 

dinâmica diária;

• da oferta de condições, oportunidades e apoio de toda 

a Equipe Escolar. 

Elas surgem da capacidade de observação e ação dos estudantes sobre problemas re-

ais identificados nos ambientes interno e externo da escola, planejadas e executadas 

com o apoio  dos professores e Equipe Escolar.  Mas, algumas destas ações também 

podem partir da Equipe Escolar quando mobiliza os estudantes em torno da solução 

de problemas da escola, conforme descrito no Caderno da Gestão Protagonista, 

material distribuído junto às Equipes Escolares na preparação e planejamento da Se-

mana de Protagonismo.

Para que essas práticas não se confundam com situações de lazer e não se desvincu-

lem do currículo como atividades acessórias, cabe à Equipe Escolar orientar o estu-

dante no planejamento e na execução, oferecendo o máximo de apoio conforme a sua 

posição de adulto responsável. Mas é importante que os desejos do estudante e suas 

perspectivas sejam as molas propulsoras dessas ações. As práticas devem assegurar 

uma participação autêntica dos estudantes desde a concepção, planejamento, exe-

cução, avaliação e apropriação dos resultados das práticas e vivências apreendidas.
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Na escola, as Práticas Educativas de Vivências em Protagonismo podem se estruturar 

a partir de organizações como os Clubes de Protagonismo, o Conselho de Líderes e o 

Grêmio Estudantil ou ainda por meio de ações de mobilização de estudantes em torno 

de situações específicas do cotidiano escolar, como campanhas contra o desperdício 

de alimentos ou pela preservação do patrimônio, dentre outras.

Um exemplo de ação protagonista realizada por estudantes foi a criação de um Clube 

de Protagonismo intitulado JAP – Jovens em Ação pelo Patrimônio. Esse Clube nasceu 

a partir da explosão de um artefato caseiro que, ao contrário de causar danos ao patri-

mônio, fez brotar o desejo de um grupo de jovens para proteção dos ambientes físicos 

da escola, combate ao mau uso dos mobiliários e equipamentos e pela cultura de paz 

no ambiente escolar, considerando aí o patrimônio humano e não mais apenas a defe-

sa do patrimônio físico. O Clube se tornou responsável por desenvolver campanhas e 

ações para conscientização dos estudantes, educadores e visitantes quanto à conser-

vação e utilização dos espaços e recursos da escola. De acordo com o Plano de Ação 

do Clube, os estudantes se reuniam semanalmente para executar as ações relativas ao 

trabalho pelo qual se consideravam corresponsáveis.

As situações de Protagonismo devem atender a todos os estudantes da escola. Para 

tanto é recomendável garantir que as ações considerem a possível presença de estu-

dantes com deficiência, por meio de acesso ao conteúdo de reuniões ou trabalho via 

presença de intérprete de libras, textos em braile ou acessíveis em sistemas digitais 

como Jaws ou Dos Vox. O emprego de recursos de comunicação suplementar e alter-

nativa podem ser importantes formas de garantir a participação de todos nas ações 

protagonistas. A ação de inclusão de todos colocará em circulação uma série de habi-

lidades socioemocionais, tanto junto aos estudantes com deficiência quanto àqueles 

sem deficiência.

Clubes de Protagonismo

O  Clube  de Protagonismo é  um espaço destinado ao  estudante.  Ele é organizado para 

atender áreas de interesse dos estudantes e, a partir delas, seus integrantes devem desen-

volver  atividades  que  proporcionem  trocas  de  informações, de experiências relacionadas 

ou não à vida escolar.

Os Clubes devem atuar de modo a colaborar com o sucesso dos estudantes e da escola. 

O objetivo relevante é a formação do estudante Protagonista pois a partir da vivência no Clu-

be, o estudante desenvolverá e exercitará um conjunto de habilidades essenciais para a 

sua formação nos âmbitos da sua vida pessoal, social e produtiva.
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Um Clube de Protagonismo deve atender a duas premissas importantes:

• Ensinar algo que agregue valor aos seus participantes;

• Colaborar com o sucesso da escola na formação do estudante 

protagonista.

Considerações sobre a criação dos Clubes de Protagonismo:

Na escola, vários são os estímulos e as possibilidades para pensar num Clube, desde o Clube 

da Matemática ou de Teatro a um clube que se proponha a trabalhar a preservação ambiental 

ou o jornal escolar. A Equipe Escolar pode sugerir diversos temas para os Clubes e incentivar 

a participação de todos. Identificar as possibilidades e pensar juntos é o primeiro passo para 

um Clube de Protagonismo forte e ativo.

A Equipe Escolar tem papel fundamental no desenvolvimento dos Clubes de Protagonismo, 

pois os estudantes necessitam de orientação, estímulo, apreciação, compreensão e, acima 

de tudo, colaboração de adultos na organização e atividades dos mesmos. Não é fazer pelo 

estudante, mas instruí-lo e educá-lo para aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a 

conviver e aprender a ser. Todos podem contribuir na construção do Protagonismo dos es-

tudantes por meio do incentivo das práticas e vivências dos Clubes, entre outros elementos 

proporcionados no cotidiano escolar.

O detalhamento sobre as atividades desenvolvidas para a criação de um Clube de Pro-

tagonismo, bem como todo o material necessário para os estudantes, encontra-se no 

Caderno do Protagonista – Clubes de Protagonismo, material encaminhado à Equipe 

de Implantação da Secretaria de Educação durante o planejamento da Semana de Pro-

tagonismo.

Líderes de Turma

A base da liderança de turma está ancorada no desenvolvimento de uma prática reflexiva 

que envolve todos os estudantes no exercício da confiança requerida para liderar e ser 

liderado. A liderança é algo a ser estimulado, aprendido, experimentado e vivenciado pe-

los estudantes com o apoio dos adultos que o enxergam como seres capazes de atuar a 

partir de situações reais.

A liderança caracteriza-se pela assunção de responsabilidades junto aos colegas e aos pro-

fessores para favorecer a criação de um ambiente colaborativo, participativo e respon-

sável que beneficie toda a turma. Todas as turmas precisam ter seu Líder, que a represente 

perante a Equipe Gestora e com quem se reúne periodicamente.



54 Inovações em Conteúdo, Método e Gestão • Rotinas e Práticas Educativas • Ensino Médio

Para o aprendizado e o desenvolvimento da liderança é importante que seja oportunizado a 

todos o exercício do papel de líder em sua turma. Para isso, os estudantes podem combinar 

um período para atuação como Líder e as regras para a atuação de todos – Líder e liderados, 

sempre promovendo o diálogo para compreensão das funções bem como a avaliação e refle-

xão por parte de todos.

LIDERANÇA DE TURMA COMO ESPAÇO DE PRÁTICAS E VIVÊNCIAS DE PROTAGONISMO 

O  Líder de Turma é o estudante indicado e eleito pelos colegas para liderá-los, tendo 

o importante papel de  colaborar de maneira corresponsável na formação e no desen-

volvimento dele próprio e dos demais colegas por meio da vivência como protagonista 

orientado pelos fundamentos da Liderança Servidora como apresentado no Caderno de 

Formação – Modelo de Gestão. Vemos aqui mais uma situação onde o Modelo de Ges-

tão e o Modelo Pedagógico atuam integrados no Modelo da Escola da Escolha.

A INDICAÇÃO DO LÍDER DE TURMA

Para a indicação dos Líderes de Turma, recomendamos a realização de uma eleição, 

precedida de discussões com os estudantes sobre o significado do papel do líder e dos 

liderados, bem como dos critérios que definem o perfil desejado e indicado para repre-

sentá-los como líder. 

A proposta de atuação do Líder de Turma como protagonista está no entendimento do 

papel e responsabilidades que deve assumir em busca do bem-estar coletivo. Assim, to-

dos os Líderes de Turma devem participar das reuniões com a Gestão da escola e de reu-

niões entre Líderes que fazem parte de uma agenda coletiva, orientada pela Coordenação 

Pedagógica.

Recomendamos que o processo de eleição dos Líderes de Turma aconteça em meados 

do 2º mês após o inicio do ano letivo, quando os estudantes já devem ter razoavelmente 

estabelecido os primeiros laços entre eles. Antes do inicio do processo de eleição, todos 

devem entender a função e importância do Líder de Turma, assim como a importância 

da experiência de liderar por um período determinado, o que pode ser acordado entre 

os estudantes. Esclarecer com os estudantes o papel do Líder servidor e combinar como 

acontecerá o processo de eleição é fundamental.

O APOIO DA GESTÃO ESCOLAR

O Gestor deve planejar com o Coordenador Pedagógico a qualificação constante des-

ta Prática e Vivência em Protagonismo na escola, como por exemplo, utilizando-se da 

Prática Educativa Roda de Conversa com todos os estudantes, periodicamente, para 
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discutir  ética, compromisso, corresponsabilidade, a coerência entre as atitudes e os 

Princípios Educativos do Modelo da Escola da Escolha, valores, a importância da demo-

cracia para a formação do cidadão, o papel do Líder servidor, a diferença entre Líder e 

representante de Turma, entre outros pontos que podem compor a pauta.

O APOIO DO PROFESSOR DE PROTAGONISMO

O Professor de Protagonismo, no Ensino Fundamental deve reservar um tempo em seu 

planejamento de aula para uma Roda de Conversa com a turma com o objetivo de opor-

tunizar espaço para atuação dos Líderes e vice-líderes. Os Líderes devem se reunir com 

sua turma para conversar sobre questões importantes a exemplo da construção da 

pauta da turma para levar para o Conselho de Líderes e, posteriormente, para a reunião 

dos Líderes com a Gestão Escolar; a elaboração da pauta para o Conselho de Classe, 

entre outras.

As Atividades do Líder:

Integrar a turma;

Sondar as dificuldades e buscar suas superações;

Participar das reuniões solicitadas pela Gestão e fazer o 

devido repasse das informações;

Orientar e acompanhar o planejamento e a execução das 

diversas atividades da turma;

Facilitar o contato e a relação entre entre adolescentes e 

entre jovens, professores e gestão;

Falar e responder em nome da turma em toda e qualquer 

situação, buscando sempre o bem-estar coletivo.
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O Rito da Liderança

Uma vez realizada a eleição dos Líderes de Turma, é recomendável promover uma ceri-

mônia para formalizar e apresentá-los para toda a comunidade escolar. 

QUEM COMPÕE O CONSELHO DE LÍDERES?

O Conselho é formado pelo conjunto de Líderes de todas as turmas e trabalha para contri-

buir tanto com o desenvolvimento dos seus colegas, quanto do projeto escolar. 

O QUE FAZ O CONSELHO DE LÍDERES?

Periodicamente, os Líderes utilizam-se de dados relativos ao cotidiano escolar para dis-

cutir e propor alternativas para melhoria dos processos educativos. Um bom exemplo 

dessa prática refere-se à utilização dos dados da frequência das turmas, do cumprimento 

das tarefas e de outros indicadores de processo inerentes à rotina. 

O Conselho de Líderes também se reúne com a Equipe Gestora para discussão dos pro-

blemas e das possibilidades de solução propostas, bem como sua capacidade de exe-

cução. A frequência desta reunião pode e deve ser discutida e acordada entre a Equipe 

Gestora e os estudantes, no entanto,  re-

comendamos que no início seja semanal 

e aos poucos passe para quinzenal e fi-

nalmente mensal, acompanhada de uma 

pauta e de sua posterior memória que 

sintetizará os encaminhamentos acorda-

dos. A despeito da realização da reunião 

mensal, tanto a Equipe Gestora quanto 

o próprio Conselho de Líderes podem se 

acionar mutuamente em virtude de ne-

cessidades identificadas.

O Conselho de Líderes 



Os Líderes se comprometem a dar ciência dos pontos discutidos e das suas definições 

junto aos colegas e atuam de maneira colaborativa na sua execução.

O CONTRATO DE CONVIVÊNCIA DOS LÍDERES

 O Conselho deve dispor de um Contrato de Convivência onde constam as regras e acor-

dos para favorecer a coexistência de maneira harmoniosa. A elaboração deste Contrato 

pode ser realizada por meio de ações protagonistas e participativas envolvendo a comu-

nidade escolar.

O momento de realização das aulas pode ser utilizado como espaço para a atuação dos 

Líderes e de todos os estudantes diante da necessidade de alguma discussão, orienta-

ção ou informação. No entanto, isso requer necessariamente o devido planejamento e 

comunicação com os respectivos professores. Esses são momentos em que também são 

elaboradas as pautas para o Conselho de Líderes e para a construção do diálogo entre 

os estudantes visando a resolução de problemas e a busca de soluções para os desafios 

presentes na vida escolar. Para essas conversas tão necessárias, a Roda de Conversa é 

sempre uma boa recomendação.

QUALIDADES DO LÍDER

Responsabilidade, disposição em servir, boa educação, organização, honestidade, 

senso de justiça, dinamismo, assiduidade, firmeza, postura crítica, etc.

O Líder também tem uma grande responsabilidade no sentido de incentivar os es-

tudantes a fazer importantes reflexões sobre estudos, atitudes, comportamento, 

ética, vida social e futura vida profissional no contexto do seu Projeto de Vida. 

O detalhamento sobre as atividades desenvolvidas para a eleição do Líder de Turma 

e criação do Conselho de Líderes, encontra-se no Caderno do Protagonista – Lide-

rança de Turma, material encaminhado à Equipe de Implantação da Secretaria de 

Educação no início do ano letivo.
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Caro Educador!

Aqui encerramos o Caderno de Formação – Práticas Educativas. Esperamos que ele te-

nha apoiado a sua trajetória na apropriação dos conhecimentos teóricos essenciais para 

dar suporte à sua atuação na Escola da Escolha. Considere, sempre, que essa leitura deve 

ter sido uma entre muitas a serem realizadas e que os estudos em torno do Modelo para 

assegurar o seu pleno domínio demanda método, dedicação e associação com outros 

dispositivos, a exemplo dos estudos tanto individual quanto coletivos, reflexão acerca da 

própria prática pedagógica realizada e sua efetividade e a ampliação do acervo de refe-

rências tanto teóricas quanto práticas a serem incorporadas no processo formativo que 

agora se inicia na sua trajetória como educador de uma Escola da Escolha.

As referências bibliográficas utilizadas na concepção desse Caderno e recomendadas-

para os seus estudos podem ser encontradas no Caderno Concepção do Modelo da 

Escola da Escolha.
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