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Contribuir	para	o	
desenvolvimento	integral	
das	pessoas	por	meio	da	

Educação	



Etapa esquecida 

•  Muitas	vezes	tratada	como	transição	entre	os	anos	
iniciais	e	o	Ensino	Médio	e	tendo	sua	responsabilidade	
compar:lhada	entre	estados	e	municípios,	os	anos	
finais	dificilmente	entram	no	rol	de	prioridades	de	
gestores	e	polí:cas	públicas,	o	que	lhes	confere	o	
rótulo	de	“etapa	esquecida	da	educação	básica”.	
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Adolescência	

•  Os	alunos	desse	nível	de	ensino	vivenciam	um	
momento	bastante	peculiar	do	seu	
desenvolvimento,	marcado	por	profundas	
transformações	Jsicas,	psíquicas,	emocionais	e	
sociais.	Nessa	passagem	da	infância	para	a	
juventude,	muitos	perdem	o	vínculo,	o	prazer	e	o	
sen:do	de	estar	na	escola,	que	dialoga	pouco	com	
sua	realidade,	seus	interesses	e	suas	necessidades.		
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Como participar? 

•  Os	estudantes	do	Ensino	Fundamental	II	também	
sofrem	com	o	pouco	acolhimento	oferecido	por	suas	
ins:tuições	de	ensino,	que	exigem	muita	autonomia	
na	organização	dos	estudos,	mas	criam	poucas	
oportunidades	para	uma	par:cipação	estudan:l	mais	
efe:va	e	para	que	a	aprendizagem	e	o	
desenvolvimento	integral	de	fato	se	concre:zem.	
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Sinais de alarme 

•  Como	as	redes	municipais	focam	mais	a	Educação	
Infan:l	e	os	anos	iniciais	do	Ensino	Fundamental,	e	
os	estados	priorizam	o	Ensino	Médio,	os	anos	finais	
costumam	receber	pouca	ou	menor	atenção.	

•  A	defasagem	acumulada	ao	longo	dos	úl:mos	anos	
do	Ensino	Fundamental	culmina	em	um	quadro	
bastante	alarmante	no	Ensino	Médio.	Essa	etapa	da	
Educação	Básica,	tão	importante	por	preparar	e	
iniciar	a	transição	dos	estudantes	para	a	vida	adulta,	
possui	altos	índices	de	evasão	(12%)	e	reprovação	
escolar	(11,5%)	como	mostrou	o	Censo	Escolar	de	
2015.			
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CONHECER OS 
ADOLESCENTES, NOSSOS 

ALUNOS E ALUNAS 

















Quem são estes jovens? {



Nascer para o mundo {



Fundamental II:  
ciclo da adolescência 

•  Fase	repleta	de	ricas	oportunidades	para	o	
desenvolvimento.	

•  	“Aborrescente”	=	criação	social	
•  Idade	da	oportunidade	
•  Conectar	a	educação	formal	aos	desafios	do	
desenvolvimento	e	temas	relevantes.	
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E A ESCOLA                              
DO ADOLESCENTE? 



  Aprovação – Anos finais { } 
>	Censo	Escolar	da	Educação	Básica	2017	

>	 	 Apenas	 cinco	 estados	
possuem	 algum	 município	
com	 taxas	 de	 distorção	
idade-série	 inferior	 a	 5%	
nos	anos	finais.		
	



  Fluxo escolar { } 
>	Censo	Escolar	da	Educação	Básica	2017/Inep	

>	O	9º	ano	do	
ensino	
fundamental	
tem	a	terceira	
maior	taxa	de	
evasão,	7,7%.	



  IDEB 2015 { } 
>	Fonte:	Apresentação	do	Ministro/INEP	



  Taxa de aprovação { } 
>	Fonte:	INEP	



DÁ PARA CONTINUAR 
 COM A MESMA ESCOLA? 
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A mesma sala de aula = a mesma 
concepção {



Desigualdades	
•  O	 Brasil	 naturalizou	 desigualdades	 educacionais	 em	
relação	 ao	 acesso	 à	 escola,	 à	 permanência	 dos	
estudantes	e	ao	seu	aprendizado.		

•  	 Conhecemos	 as	 enormes	 desigualdades	 entre	 os	
grupos	 de	 estudantes	 definidos	 por	 raça,	 sexo	 e	
condição	socioeconômica	de	suas	famílias.		

•  	 Diante	 desse	 quadro,	 as	 decisões	 curriculares	 e	
didá:cas	 nunca	 são	 neutras	 e	 trazem	 diferentes	
visões	e	concepções	do	mundo.	
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Transições 
•  Os	adolescentes	se	deparam	com	desafios	de	maior	
complexidade,	sobretudo	devido	à	necessidade	de	se	
apropriarem	 das	 diferentes	 lógicas	 de	 organização	
dos	conhecimentos	relacionados	às	áreas.		

•  É	 importante	 fortalecer	 a	 autonomia	 desses	
adolescentes,	 oferecendo-lhes	 condições	 e	
ferramentas	 para	 acessar	 e	 interagir	 cri:camente	
com	 diferentes	 conhecimentos	 e	 fontes	 de	
informação.		
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Educação Integral e o EF II que faz sentido 

•  	 Formação	 e	 	 desenvolvimento	 humano	 global,	 o	 que	 implica	 compreender	 a	
complexidade	e	a	não	 linearidade	desse	desenvolvimento,	rompendo	com	visões	
reducionistas	que	privilegiam	ou	a	dimensão	intelectual	(cogni:va)	ou	a	dimensão	
afe:va.		

•  Visão	 plural,	 singular	 e	 integral	 do	 adolescente	 e	 do	 jovem	 –	 considerando-os	
como	 sujeitos	 de	 aprendizagem.	 Promoção	 de	 uma	 educação	 voltada	 ao	 seu	
acolhimento,	reconhecimento	e	desenvolvimento	pleno,	nas	suas	singularidades	e	
diversidades.		

•  A	 escola,	 como	 espaço	 de	 aprendizagem	 e	 de	 democracia	 inclusiva,	 deve	 se	
fortalecer	 na	 prá:ca	 da	 não	 discriminação,	 não	 preconceito	 e	 respeito	 às	
diferenças	e	diversidades.		
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