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Organizando	a	escola	a	par7r	da		{

Inclusão	

Equidade	
e	



   

Equidade:	
intencionalidade	

educa7va	



EDUCAÇÃO	É	
DIREITO	

FATORES	
INTRA	

ESCOLARES	

Fatores	
externos	a	
escola	

Não	existe	solução	
única	para	um	
problema	tão	
complexo	

Fracasso	escolar	e	suas	
consequências	{



•  Ampliar	conceito	de	sala	de	aula	
•  Refle7r	sobre	as	concepções	de	
ensinar	e	aprender	

							{	
A	BNCC	é	uma	oportunidade		
para	mudanças	importantes	nas	prá7cas	escolares	



•  Es7mular	metodologias	a7vas	de	ensino-
aprendizagem	

•  Envolver	toda	a	comunidade	
•  Passar	mais	tempo	em	aprendizagens	
significa7vas	

					{	Mudanças	necessárias	e	urgentes	



As	10	competências	gerais	da	BNCC		
nos	dizem	que	precisamos:	

Outros	espaços,		

tempos	flexíveis,		

agentes	diferentes,	

	envolvidos	em		metodologias		

a7vas	e	significa7vas	

	

	
{	
	



Projeto	Polí7co	
Pedagógico	

	



Papel	da	gestão	municipal	na	elaboração	do	PPP	

•  Transparência	
•  ParIcipação	
•  Condições	adequadas	
•  Ambiente	democráIco		
•  Respeito	

	
{	
	



Fortalecer	e	formar	as	lideranças	escolares	

•  Diretorxs	e	coordenadorxs	escolares	precisam	
garanIr	práIcas	democráIcas	e	transparentes	em	
todo	o	processo	de	elaboração	do	PPP.	

•  Ambiente	escolar	acolhedor	para	que	toda	a	
comunidade	escolar	conheça,	leia,	entenda	e	analise	
as	10	competências	

	
{	
	



1. Conhecimento 

•  Proposta	de	um/uma	estudante	a7vo,	que	consegue	
compreender	e	reconhecer	a	importância	do	que	foi	
aprendido,	refleIr	sobre	como	ocorre	a	construção	do	
conhecimento,		

•  Conquista	autonomia	para	estudar	e	aprender	em	
diversos	contextos,	inclusive	fora	da	escola.		

•  Dialoga	com	todas	as	áreas,	indisIntamente.	

{



1.	Conhecimento	{



  
2. Pensamento científico, crítico e criativo	
	

•  Exercitar	 a	 curiosidade	 intelectual:	 invesIgação,	
reflexão,	 análise	 críIca,	 imaginação	 e	 criaIvidade,	
ABP	–	aprendizagem	baseada	em	problemas	

•  InvesIgar	 causas,	 elaborar	 e	 testar	 hipóteses,	
formular	 e	 resolver	 problemas,	 com	 base	 nos	
conhecimentos	das	diferentes	áreas.	

{



  
2. Pensamento científico, crítico e criativo	
	{



3. Repertório cultural 
	
	•  Proposta	prevê	produção	ar\sIca	autoral	dos	
estudantes	

•  De	Beethoven	a	Ani^a	
•  De	Picasso	ao	grafite	
•  Da	cozinha	francesa	a	culinária	da	casa	de	cada	um	
•  De	Machado	de	Assis	a	PataIva	do	Assaré	

{



3. Repertório cultural	{



{
Usar	a	tecnologia	e	transformar	a	metodologia	

	

4. Cultura digital 
 



5. Comunicação 
 {

Vai	além	da	linguagem	verbal	
	



6. Trabalho e projeto de vida 
	{

Gerir	e	planejar	desejos	e	objeIvos	
	



7. Argumentação 
 {

Deve	valorizar	a	éIca	e	os	direitos	humanos		
e	socioambientais	

	



	
 
8. Autoconhecimento e autocuidado 
	{
Aprender	a	cuidar	
da	saúde	esica										
e	do	equilíbrio	
emocional	
	



	
9.	Empatia e cooperação	
	{



		
10.	Responsabilidade e cidadania 
	{
Atuar	na	
construção	de	
uma	sociedade	
justa	e	solidária	
	



 
Educação voltada ao acolhimento, reconhecimento                 
e desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e 
diversidades.  
 
A escola, como espaço de aprendizagem e de democracia 
inclusiva, se fortalece quando pratica a não discriminação, 
não preconceito e respeito às diferenças e diversidades.  
 

	
		

  A escola que faz sentido {



Educação	que	faz	senIdo	{



Promover o desenvolvimento e difusão gratuita          
de referências que contribuam para gestão                 

de iniciativas e políticas públicas                                 
de Educação Integral no Brasil. 

	
www.educacaointegral.org.br	

www.educacaointegral.org.br/na-praIca	
	



		fundacaosmbrasil.org	{



		www.eduforics.com	

Plataforma	
de	conteúdo	
com	foco	na	
inovação	e	no	
futuro	da	
educação,	
que	reúne	
reflexões	e	
pesquisas	dos	
principais	
especialistas	
e	educadores	
do	Brasil	e	do	
exterior.	

{



		Redes	sociais	FSM	{



		Redes	sociais	FSM	
	Instagram	{



Pilar Lacerda 
pilar.lacerda@fundacion-sm.com 

Tel. +55 11 2111.7530 Celular + 55 11 97489 5531 

Facebook: pilar lacerda 
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