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O que 
buscamos?



Aprender a conhecer – um amplo conhecimento geral, com a oportunidade 
de aprofundar um pequeno número de matérias.

Aprender a fazer – adquirir não apenas habilidades profissionais, mas também 
a competência para lidar com muitas situações e trabalhar em equipes.

Aprender a ser – desenvolver a própria personalidade e ser capaz de agir com 
maior grau de autonomia, julgamento e responsabilidade pessoal.

Aprender a viver juntos – desenvolver uma compreensão do outro e uma 
apreciação da interdependência.

Relatório Delors, 1996



Educação Integral
✓ Garante o desenvolvimento em todas as dimensões do ser;

✓ Contribui para a conexão do estudante, consigo mesmo e com os 
outros;

✓ Promove a equidade;

✓ Produz um clima escolar inclusivo, promovendo todo o potencial 
dos estudantes e valorizando talentos.



SOFT SKILLS

COMPETÊNCIAS PARA A VIDA

COMPETÊNCIAS 
SOCIOEMOCIONAIS

HABILIDADES NÃO-COGNITIVAS

COMPETÊNCIAS PARA O SÉCULO 21

HÁBITOS DA MENTE

SOCIAL AND EMOTIONAL LEARNING 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL







Essas Competências sempre foram 
trabalhadas nas escolas, porém 
quase sempre de forma:

- esporádica
- não intencional
- secundária





Tecnologia educacional que favorece a construção de uma escola que 
educa a razão e a emoção;

Promove a personalização do ensino;

Produz uma cultura escolar voltada para a humanização das relações;

Foca na permanência, o sucesso e a formação para a cidadania.



O Professor Diretor de Turma atua na função durante 04 h/a semanais, 
desenvolvendo as seguintes práticas pedagógicas:

• 1 h/a semanal de regência do componente curricular Formação para 
a Cidadania;

• 3 h/a semanais fora de sala para atendimento aos estudantes, pais 
ou responsáveis e organização de materiais.



DIÁLOGOS SOCIOEMOCIONAIS (parceria com o Instituto Ayrton Senna)

• Desenvolvimento intencional das competências socioemocionais;

• Avaliação formativa (rubricas);

• Construção de Projeto de Vida.



• A ideia surgiu após a publicação das novas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio (Parecer CNE/CEB nº 02/2012);

• Inspirada nos Protótipos Curriculares produzidos pela 
Representação da UNESCO no Brasil;

• Elaborada em parceria com o Instituto Aliança e com base na 
metodologia utilizada no Projeto Com.Domínio Digital.





1ª série 2ª série 3ª série

ESCOLA E FAMÍLIA COMUNIDADE MUNDO DO TRABALHO

Projeto de Vida I: Pessoal
Projeto de Vida II: Social, 
solidário e comunitário

Projeto de Vida III: Carreira 
acadêmica e produtiva

Projeto e Pesquisa Projeto e Pesquisa Projeto e Pesquisa

Identidade Pessoal Identidade Social Identidade Profissional

Família e Integração Cidadania Mundo do trabalho

Ética em casa e na escola Ética na sociedade Ética no Trabalho

Saúde e valorização da 
vida

Participação social Empreendedorismo

Comunicação
Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

Simulações de processos 
seletivos

Itinerário 
Formativo



“O grande desafio é o desenvolvimento de um currículo que 
se articule com os projetos de vida dos jovens estudantes, 

de modo a proporcionar uma educação repleta de sentido”.

Rogers Mendes



Grata pela atenção!
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