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ESCOLA CONECTA
O JOVEM DO SÉCULO 21
EXPERIÊNCIAS BEM-SUCEDIDAS NO ENSINO INTEGRAL SERÃO
ADOTADAS A PARTIR DE 2020 NA REDE ESTADUAL

Fotos: Divulgação Escola Eduardo Velho Filho

MATÉRIAS ELETIVAS
SERÃO DEFINIDAS POR
ALUNOS COM A ESCOLA

PLANOS E SONHOS
SERÃO DESENVOLVIDOS NOS
PROJETOS DE VIDA

EIXOS DE TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO IRÃO
‘ALÉM DAS MÁQUINAS’
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»TRANSFORMAÇÃO E INSPIRAÇÃO

Programa na rede
de ensino vai focar o
protagonismo juvenil

U

m modelo pedagógico pioneiro na rede
pública de ensino estadual vai conectar as
escolas à realidade dos estudantes do século
21. O Inova Educação passará a ser ofertado a partir
de fevereiro de 2020, início do ano letivo, aos 2
milhões de estudantes matriculados nos anos finais
da rede do Ensino Fundamental (6º ao 9º) e do

Ensino Médio da rede estadual de ensino de São
Paulo. Serão beneficiadas mais de 3.800 escolas. O
programa consiste na adoção de três grandes pilares
aplicados com resultados positivos nas escolas de
ensino integral do Estado. Os estudantes ganharão
uma aula diária a mais e haverá um aumento na
carga horária de 15 minutos por dia.

estão: como utilizar de modo res‐
ponsável os canais de comunicação
online? Como aprenderão a lidar
com o cyberbullying?
Os alunos poderão se beneficiar
das descobertas que a tecnologia per‐
mite. O objetivo é usar a tecnologia
como ferramenta para comunicação,
criação de projetos e soluções.
DESPERTAR SONHOS
A responsável por educação inte‐
gral da Secretaria da Educação, Bru‐
na Waitman, ressalta a importância de
despertar os sonhos dos alunos.
Como exemplo, lembra o caso de
um aluno que desejava entrar na
USP. Isso foi sendo construído na
disciplina Projeto de Vida e acabou
tendo êxito. Hoje é aluno de Ciências
Sociais da universidade.
As disciplinas eletivas, segundo
ela, nascem a partir dos projetos de
vida dos próprios estudantes. A escola
tem autonomia para criar as disci‐
plinas que serão inseridas como ele‐
tivas. O processo de definição come‐
ça no calendário escolar no momen‐
to do “acolhimento” em que o aluno
fala de seus sonhos e cria propostas.
As metas principais do Inova

Educação para 2020, segun‐
do Waitman, são impactar a
aprendizagem dos estu‐
dantes, diminuir a evasão
escolar e contribuir para a
melhoria do clima na es‐
cola com o fortaleci‐
mento dos vínculos
entre alunos e pro‐
fessores. n

“A escola se articulará em
torno do Projeto de Vida do
estudante, desde a
organização escolar até os
sonhos em diferentes áreas,
não apenas profissionais. Há
um significado diferente
quando se toca no sonho”
» Bruna Waitman, responsável por
Educação Integral da Secretaria da
Educação de São Paulo

» OS NÚMEROS DO PROJETO

3,8 mil

Escolas beneficiadas

2 milhões

Alunos beneficiados

MAIS AULAS
POR DIA
de 6 aulas
por dia para
7 aulas por dia
5 NOVOS TEMPOS
POR SEMANA
Dois para Projeto
de Vida
Dois para Eletivas
Um para Tecnologia

MAIS TEMPO
NA ESCOLA
de 5h por dia para
5h e 15min por dia
de 1.000h por ano
para 1.050h por ano
TEMPO DE AULA
AJUSTADO
aulas de 50min
passarão a ser
de 45min

Fonte: Inova Educação

O

Inova Educação começará a
ser implantado a partir de fe‐
vereiro de 2020, início do ano
letivo. Para isso, a comunidade escolar
– gestores, professores e estudantes
– está sendo mobilizada desde o iní‐
cio de 2019 e a formação foi intensi‐
ficada a partir do mês de maio.
No novo projeto pedagógico, os
alunos ganharão duas aulas por se‐
mana de uma atividade chamada
Projeto de Vida, mais duas aulas do
componente Eletivas e uma de Tec‐
nologia e Inovação.
O modelo vai exigir um aumento
da carga horária de 15 minutos por
dia. Os estudantes do período matu‐
tino passam a sair da escola às 12h35,
e não mais às 12h20. No período ves‐
pertino, a saída passará a ser às
18h35 – atualmente é às 18h20.
Tudo foi planejado em consonân‐
cia com a nova Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) e reforça as 10
Competências Gerais do documento.
No pilar de Tecnologia e Inova‐
ção, o objetivo é preparar os estu‐
dantes para lidar com as mudan‐
ças em curso e as que virão. Nesse
sentido, dentre as questões que po‐
dem ser discutidas em sala de aula

Divulgação

Escolas terão novas disciplinas e uma aula a mais por dia
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»EIXOS INTEGRADOS

Tecnologia vai muito além
do uso das máquinas
A disciplina irá usar ferramentas digitais, mas trabalhará de forma criativa
e desplugada também a colaboração e a empatia
ficar se ela está correta ou não”, se‐
gundo Débora.
Já Letramento Digital diz res‐
peito à cultura digital e terá relação
com o modo de pensamento, valores,
atitudes e significados que são com‐
partilhados por meio de determi‐
nadas práticas sociais.

“Estamos
prevendo muitas
atividades mão na
massa, em que o
aluno possa
vivenciar,
experimentar e,
principalmente,
que possa criar e
exercer o
pensamento
também crítico e
científico perante
algumas ações”
» Débora Garofalo,
coordenadora de
Tecnologia da
Secretaria da
Educação de
São Paulo

Serão realizadas ações para ga‐
rantir o acesso à cidadania digital.
“Exemplo disso é que esses meninos
não se tornem consumidores de
tecnologia, mas produtores de tec‐
nologia também.” Para Débora, os
alunos recebem muitos jogos, “en‐
tão a gente vai propor que ele tam‐
bém faça esses jogos, entendam o
que está atrás”.
Por fim, o Pensamento Compu‐
tacional vai trazer à tona a questão
da linguagem de programação, do
pensamento computacional, das
narrativas digitais, da cultura maker
e, principalmente, da robótica.
A partir do próximo ano, as
escolas vão receber novos equi‐
pamentos, computadores, conecti‐
vidade e kit básico para trabalhar
a robótica. Essa infraestrutura es‐
tará relacionada a níveis de matu‐
ridade de adoção da tecnologia a se‐
rem definidos na escola. À medida
que ela for utilizando, vai receber
um kit avançado de robótica. E ao
avançar, receberá uma cortadora la‐
ser “para poder usufruir melhor
desse trabalho”. n

N

as aulas de Projeto de Vida, as atividades vão abranger
ética e cidadania, sonhos, projetos na comunidade, mundo
do trabalho, vida acadêmica etc. Será um espaço para
tratar dos objetivos dos estudantes, planejar seus rumos futuros
e se organizar para chegar onde querem.
Essas atividades serão estruturadas a partir da experiência da
própria rede com a disciplina de Projeto de Vida aplicadas em
633 escolas da rede estadual desde 2012. Por meio delas, os
alunos são auxiliados a desenvolver a gestão do próprio tempo, a
organização pessoal, compromisso com a comunidade e
perspectivas para o futuro. n

Feirões definirão as
disciplinas eletivas

S

erá uma disciplina eletiva por semestre com dois tempos
por semana. Cada escola organizará um “Feirão de Eletivas”
no início de cada semestre para que todos discutam
conjuntamente quais serão as opções ofertadas, com base nos
interesses e projetos de vida dos estudantes e nas formações e
vocações dos professores.
Para apoiar o processo, a Secretaria Estadual da Educação
disponibilizará uma espécie de “cardápio” com sugestões de temas
a partir do levantamento de experiências de sucesso da rede.
Empreendedorismo, ética e cidadania, olimpíadas de
conhecimento, teatro, comunicação não violenta e mediação de
conflitos estão entre os temas do “cardápio de Eletivas”, entre
outros. O estudante também poderá participar da definição das
eletivas e escolher entre as opções disponíveis na sua escola no
mesmo horário. n

» BOAS PRÁTICAS

Divulgação

A

disciplina de Tecnologia e
Inovação vai trabalhar três
grandes eixos com os alunos:
Tecnologias Digitais de Informação
e Comunicação, Letramento Digital
e Pensamento Computacional.
“Essa estrutura é para abarcar
justamente as necessidades con‐
temporâneas desse novo século e
poder dar um norte para que os
professores possam trabalhar com
esse novo componente na sala de
aula”, afirma a coordenadora de
Tecnologia da Secretaria Estadual
de Educação, a pedagoga Débora
Garofalo.
“É importante ressaltar que é ne‐
cessário desmistificar o que é esse
uso da tecnologia. Ela vai muito
além do uso de máquinas porque
traz à tona a questão da inovação,
que é você trabalhar de maneira cria‐
tiva e desplugada alguns itens den‐
tro da sala de aula para resolver pro‐
blemas, trabalhando a colaboração
e a empatia.”
Segundo ela, essa criatividade
também traz motivações para que os
alunos possam se sentir pertencen‐
tes dentro de algumas ações.
O eixo de Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação vai ana‐
lisar a procedência e riscos de apli‐
cativos, sites, softwares e objetos di‐
gitais, filtrar e cruzar informações,
verificar fontes, compreender as
mudanças tecnológicas que afetam
a segurança, maneiras de proteção
à privacidade e manutenção de iden‐
tidade dentro de uma rede e identi‐
ficar caminhos para reportar possí‐
veis suspeitas.
Além disso, vai trabalhar a
questão das fake news, “que é tão
importante para os nossos jovens
que recebem informação, mas não
têm a sensibilização de como cui‐
dar de uma informação para veri‐

Projetos de Vida
definirão o futuro
dos jovens

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Aulas para aprender
na prática a usar
e a criar tecnologias para
desenvolver
seus próprios projetos.
»Tecnologias Digitais da
Informação e Comunicação
» Letramento Digital
» Pensamento Computacional

PROJETO DE VIDA
Aulas com atividades e oficinas
que apoiam o estudante no
planejamento na escola e do seu
futuro. Auxiliam os estudantes
a desenvolverem a gestão
do próprio tempo, a organização
pessoal, compromisso
com a comunidade e
perspectivas para o futuro.

ELETIVAS
Estudantes escolhem,
a cada semestre, as aulas para
cursar, a partir do ofertado pela
escola. Exemplos:
» Empreendedorismo
» Educação Financeira
» Economia Criativa
» Olimpíadas do conhecimento
»Teatro
Fonte: Inova Educação
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»A PERCEPÇÃO DOS ALUNOS

Alunos se dizem mais seguros nas
decisões e com vontade de estudar
Aulas eletivas e o Projeto de Vida na escola de ensino integral são fatores que transformaram a vida destes jovens estudantes

“Despertei em
mim a vontade
de estudar, tendo
como objetivo
um futuro
brilhante”
» Rafael dos Santos
Oscar

“Hoje vejo que
tenho coragem
para enfrentar as
coisas de uma
maneira
diferente”
» Suyane Aparecida
Vieira Dias

Fotos: Douglas Reis / Rede APJ

P

or incentivo dos pais e de al‐
guns familiares, Rafael dos San‐
tos Oscar ingressou em 2017
no primeiro ano do ensino médio in‐
tegral oferecido em Bauru pela Escola
Estadual Professor Eduardo Velho Fi‐
lho. “Fui buscar novas experiências e
conhecimentos, pois escutava falar
muito bem”, diz ele, aos 17 anos, agora
prestes a concluir o terceiro ano.
O resultado foi exitoso, segundo o
próprio aluno. “Principalmente por‐
que obtive uma nova vida. Criei novos
laços de amizade com alunos e pro‐
fessores. Despertei em mim a vontade
de estudar, tendo como objetivo um
futuro brilhante.”
Rafael entrou pensando que cur‐
saria Medicina Veterinária, mas
agora quer se graduar em Ciências
Contábeis, e afirma que essa voca‐
ção foi “totalmente despertada” nos
três anos de ensino integral graças
às aulas eletivas como Mundo do
Trabalho e o Projeto de Vida. Ad‐
mite que mudou “completamente
meu projeto de vida”.
Como ocorreu isso no dia a dia

da escola? Foi um processo ao longo
dos três anos, que permitiu que ele
chegasse ao final com a certeza de
sua opção profissional. "Graças a to‐
das as experiências no ensino inte‐
gral, tive a oportunidade de conhe‐
cer várias áreas”, afirma. “Participei
de várias oportunidades únicas e co‐
nheci universidades. As eletivas me
deram a oportunidade de escolher
um futuro que mais me agrada.”
Na mesma escola, a colega Suyane
Aparecida Vieira Dias, também de 17

anos e terminando o terceiro ano, diz
que optou por esse tipo de ensino
“porque sempre ouvi falar bem dos
índices da escola, principalmente”.
Segundo a estudante, as novas ati‐
vidades escolares, como as eletivas e
outras aulas, levaram ela a um inte‐
resse maior pelos estudos. “Minha res‐
ponsabilidade aumentou, minha ini‐
ciativa também. Hoje vejo que tenho
coragem para enfrentar as coisas de
uma maneira diferente, que eu sou
responsável pelas minhas ações, te‐

nho certeza do que quero.”
Suyane diz ainda que “a escola
me ajudou a planejar meu futuro.
Caso algo não dê certo, tenho planos
de A a Z, nada é o fim, desde que
você faça o que gosta”. Quando en‐
trou no ensino médio, ela queria fa‐
zer Direito. “Com o tempo fui que‐
rendo várias coisas. Hoje quero
fazer Biologia e, mais para frente,
Física, porque são as áreas que mais
me despertaram interesse durante
esses anos que estou neste colégio.”

» INOVAÇÕES CURRICULARES

FORMAÇÃO
Professores,
coordenadores, diretores e
demais profissionais da educação
serão formados nos novos
componentes

CURRÍCULO
Currículo Paulista traz
a importância do
protagonismo juvenil
e uso da tecnologia, alinhado
com a BNCC

MATRIZ CURRICULAR
E MATERIAIS
Proposta pedagógica
da nova matriz curricular e materiais
de apoio para novos componentes
serão construídos com a rede
Fonte: Inova Educação

AUTOCONHECIMENTO
Emily Querobim Ionta Daccah,
coordenadora geral da Escola
Estadual Professor Eduardo Velho
Filho, confirma que as aulas ino‐
vadoras trazem “muitas realiza‐
ções tanto para os alunos quan‐
to para a equipe escolar, consi‐
derando a colaboração dessas
disciplinas para a formação com‐
pleta do aluno, numa perspectiva
interdimensional”.
Segundo ela, as aulas do Pro‐
jeto de Vida “possibilitam o exer‐
cício do autoconhecimento do
aluno com a identificação dos ob‐
jetivos e sonhos futuros, per‐
meados por diálogos e reflexões
constantes sobre as expectativas,
caminhos e metas”.
E a partir da definição dos te‐
mas de interesse dos alunos, sur‐
gem as disciplinas eletivas “que
oferecem um aprofundamento
dos conhecimentos sobre os temas,
contribuindo para a excelência
acadêmica e a aproximação com o
projeto de vida do aluno”. n

