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“O desenvolvimento de uma consciência crítica que permite ao  
homem transformar a realidade se faz cada vez mais urgente.  

Na medida em que os homens, dentro de sua sociedade,  
vão respondendo aos desafios do mundo, vão temporalizando  

os espaços geográficos e vão fazendo história pela  
sua própria atividade criadora.” 

(Paulo Freire)

A AGENDA PÚBLICA é uma organização da sociedade civil que tem por missão 
contribuir para o aprimoramento da gestão pública e a ampliação da participação 
social para que os governos e a sociedade civil organizada desenvolvam políticas 
públicas mais democráticas e eficazes. Ela defende o processo de consolidação da 
gestão democrática a partir do conhecimento, da reflexão, da problematização e da 
crítica propositiva. 

Esses processos devem ser resultantes da relação de pertencimento das pessoas 
aos contextos onde essas estão inseridas. Nesse sentido, para tomar consciência 
dos processos democráticos e internalizar atitudes que fomentem a participação, 
é fundamental enraizar esse movimento e ativar o exercício prático, a vivência nos 
Conselhos e em outros espaços onde o controle social acontece. 

Nesta publicação, a Agenda Pública dissemina concepções, conceitos e a metodologia 
utilizada para o desenvolvimento da etapa de Enraizamento e Ativação dos Conselhos 
Escolares nos municípios onde o projeto Escola de Bons Conselhos foi implementado: 
Alagoa Nova e Serra Redonda, ambos no estado da Paraíba, e Ipojuca, município do 
estado de Pernambuco.

As dinâmicas reportam-se aos cadernos do Programa Nacional de Fortalecimento 
dos Conselhos Escolares/MEC, acoplando ao conteúdo técnicas que podem facilitar 
a compreensão da mensagem.

Esta publicação, portanto, é dirigida aos(às) multiplicadores(as) do projeto Escola 
de Bons Conselhos, na expectativa de tornar ainda mais eficaz e efetiva a atuação 
desses(as) importantes agentes. Entretanto, todo e qualquer público que tenha in-
teresse em participar no desenvolvimento do Conselho de seu estabelecimento 
escolar, tornando-o mais atuante e dinâmico, pode encontrar aqui informações e 
ideias úteis. 

O projeto Escola de Bons Conselhos é realizado pela Agenda Pública em parceria 
com o Instituto Camargo Corrêa e o Ministério da Educação.

APRESENTAÇÃO
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QUEM PRECISA DE BONS CONSELHOS?

BONS CONSELHOS é a denominação valorativa para o resultado que a Agenda 
Pública, junto aos parceiros, busca alcançar no processo de implantação e implemen-
tação de Conselhos Escolares.

A elaboração do projeto Escola de Bons Conselhos nasceu do reconhecimento do 
empenho necessário para estimular a participação da comunidade escolar no proces-
so socioeducativo das escolas e de suas repercussões na vida escolar e na própria vida 
cotidiana das pessoas nas comunidades, onde as escolas cumprem a sua função social. 
Na elaboração deste projeto foram considerados também na Escola de Bons Conse-
lhos, os elementos norteadores, sejam os marcos legais, as orientações técnicas e os 
desafios contemporâneos para a consolidação da gestão democrática na perspectiva 
de formação para cidadania. 

A visão que integra a escola com a vida resulta da conscientização sobre a função 
social da escola – formar cidadãos(ãs) com conhecimentos, atitudes e valores que 
tornem o(a) estudante solidário(a), crítico(a), ético(a), participativo(a), protagoni-
zando sua história que revela também outras histórias no contexto em que está 
inserido(a). Com isso, no projeto Escola de Bons Conselhos, a relação de perten-
cimento, os sentimentos e as emoções são reconhecidos como fundamentais para 
a adesão à participação ativa e, consequentemente, à gestão democrática. 

Portanto, a proposta em atualizar o processo de implantação e implementação de 
Conselhos Escolares não se restringe a revisitar os marcos legais que regem o fun-
cionamento desses conselhos. A partir das publicações do Ministério da Educação – 
sobretudo os cadernos do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Es-
colares, o projeto Escola de Bons Conselhos propõe uma metodologia que favoreça 
a revisão sobre o que a escola representa para a comunidade escolar [os diferentes 
interesses produzidos pelas pessoas que atuam no espaço escolar – estudantes, pais/
mães ou responsáveis, professores(as), funcionários(as) e gestores(as)] e como os 
segmentos que fazem a comunidade escolar interagem em busca de seus interesses 
comuns e específicos em relação à escola.

Refletir sobre a cumplicidade das pessoas com o sucesso coletivo da escola abre 
espaço para um movimento de aprendizagem com lógica integral e integrada. 

O processo de implantação de Conselhos Escolares revela-se nesse projeto um es-
paço crítico que gera aprendizagem e movimentos de transformação social no qual a 
democracia passa a integrar as atitudes em família, nos grupos sociais, nos diferentes 
espaços de produção de saberes, reconhecendo, assim, que todos(as) precisam e 
merecem Bons Conselhos.

INTRODUÇÃO
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PARTE 1 – ENRAIZAMENTO 
DA PARTICIPAÇÃO
Sua escola já criou o Conselho Escolar? 
Ele funciona?
Qual a motivação para fazer parte e criar o Conselho? 
Sua participação faz diferença?

O processo de enraizamento remete à analogia do cultivo da árvore: ali-
mentar esta para que cresça e dê frutos. Trazendo a reflexão para a gestão 
democrática nas escolas, o enraizamento prevê os seguintes movimentos:

1. Plantar a semente provocando questionamentos que favoreçam a 
reflexão sobre a participação e a relação de pertencimento.

2. Regar a semente com informações e conhecimentos que favore-
çam a produção de saberes.

3. Observar o crescimento fortalecendo a adoção de novas atitudes, bro-
tos que devem nascer e se firmar a partir do desenvolvimento natural.

As escolas envolvidas no projeto, agrupadas em duas categorias – par-
ticipantes e multiplicadoras –, assumem responsabilidades comuns e 
específicas. Na etapa de enraizamento, as escolas, em algumas ativida-
des, atuam em complementaridade trazendo importantes elementos 
e visões sobre a gestão democrática e estratégias que podem torná-la 
uma prática socioeducativa.

GRUPO ARTICULADOR INTERESCOLAR – GAI

A consolidação da gestão democrática na escola está relacionada 
com a adesão dos(as) profissionais que produzem a oferta da escola: 
professores(as), funcionários(as) e gestores(as). O modelo de gestão 
voltado à participação exige atitudes pedagógicas e andragógicas que 
fomentem um contínuo movimento socioeducativo.  

O Grupo Articulador Interescolar (GAI) promove a interlocução 
permanente junto aos(às) professores(as) tornando a reflexão sobre 
a participação mais viva, presente nas atitudes do cotidiano dos(as) 
professores(as) em sala de aula, com interferência direta na avaliação 
diagnóstica e no planejamento interdisciplinar, intersetorial em rede.

A função político pedagógica do Conselho Escolar, tratada no caderno 
2 do Programa Nacional de Fortalecimento de Conselhos Escolares 
(páginas 17 a 21), traz os elementos necessários para a atuação do GAI.

ESCOLAS  

PARTICIPANTES 

São as escolas contem-

pladas diretamente no 

processo de implantação 

dos Conselhos Escolares. 

As escolas protagonizam 

todas as atividades!

ESCOLAS  

MULTIPLICADORAS 

Acompanham o processo 

desenvolvido junto às 

escolas participantes 

por meio de seus (suas) 

representantes que assu-

mem o papel de interlo-

cutores junto aos outros 

membros da comunidade 

escolar. 

Estas escolas recebem 

apoio para a tarefa de 

enraizamento e ativação 

da gestão democrática.

Diagnóstico sobre a re-

alidade e tudo que pode 

interferir no processo 

socioeducativo.

Planejamento voltado 

para a realidade com um 

olhar comprometido com 

as mudanças sociais. 

Atualização do diagnósti-

co com acompanhamento 

e avaliação permanente.
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O GAI é formado por representantes das secretarias de educação que 
atuam com as equipes de professores(as), orientando e acompanhan-
do a prática socioeducativa. A atuação do GAI concretiza a proposta 
junto às escolas multiplicadoras, ampliando o universo de cobertura 
da gestão democrática e a implantação dos Conselhos Escolares.

As reuniões do GAI devem promover a atualização contínua do diag-
nóstico e, ao mesmo tempo, flexibilizar o planejamento em função da 
realidade. Nesse sentido, é importante considerar a seguinte dinâmica:

1. Socializar junto aos(às) gestores(as) municipais de Educação as 
competências que devem ser assumidas pelo GAI.

2. Traçar o perfil dos(as) participantes, considerando a capacidade 
técnica instalada no município e a realidade das escolas frente ao 
desafio de implantação dos Conselhos Escolares na perspectiva da 
gestão democrática. 

3. Orientar os(as) selecionados(as) para compor o Grupo de Acom-
panhamento e organizar a agenda de trabalho.

Para desenvolver o acompanhamento das ações e garantir a viabili-
dade da proposta, além do GAI o projeto Escola de Bons Conselhos 
conta com o Comitê de Monitoramento, coordenado pela Agenda 
Pública. O Comitê é formado por representantes da gestão pública 
com grau mais elevado de autonomia possibilitando assim a institucio-
nalização da proposta. Cabe ao Comitê pensar o Projeto durante a 
implementação sem alterar a sua essência. O Comitê tem caráter con-
sultivo sendo também um espaço de vivência da Gestão Democrática.

ATIVIDADES DE DIAGN ÓSTICO E MOBILIZAÇÃO

A etapa de enraizamento sugere atividades que possibilitem uma lei-
tura sobre a realidade das pessoas e, por consequência, dos cenários 
onde estas estão inseridas – disponibilidade e desejos de participa-
ção, crenças, mitos, possibilidades, ameaças, entre outros. Para que esse 
momento tenha consequência em todo o processo, se faz necessário 
maior investimento na integração do grupo para que alcance identida-
de coletiva e respeito mútuo, enraizando um sentimento de pertenci-
mento e cumplicidade tão necessários para a gestão democrática. As 
atividades complementam-se. No entanto, o Encontro de Integração é 
marcante na caracterização da proposta.
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ENCONTROS DE INTEGRAÇÃO

“A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz 
parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode 

dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria.” 
(Paulo Freire)

Carga horária: 2 horas

Participam: Segmentos que compõem a comunidade escolar (es-
colas multiplicadoras e participantes) e o GAI.

Objetivo: Promover a aproximação dos(as) participantes, o reco-
nhecimento de campos de identidade, o exercício da empatia, o res-
peito às diferenças e o desejo de construir coletivamente processos 
de interesse comum. 

Conteúdos transversais: relação de poder; liderança; medo, 
(des)crença na coletividade; organização institucional, entre outros.

Dinâmica: Para que o(a) cidadão(ã) se situe como sujeito de sua 
história e da história de seu entorno, ele(a) precisa se apropriar 
da riqueza cultural produzida pela humanidade. Essa apropriação 
é necessária para que se inscreva na sociedade, no seu tempo e 
espaço históricos. Além disso, é fundamental que ele(a) construa 
as condições subjetivas necessárias para uma intervenção original 
(ver caderno 3 do Programa Nacional de Fortalecimento dos Con-
selhos Escolares). 

A metodologia do Encontro de Integração se referencia no World Café 
ou Café Mundial.

O que diferencia o Encontro de Integração não é o tema que se trata 
nesse momento, e sim a forma de tratar as questões da vida e do tra-
balho. Um espaço da fala, do sorriso, da piada, do rabisco, do desenho, 
do livre transitar entre as pessoas.

Os Encontros de Integração são momentos leves, nos quais é va-
lorizada de forma significativa a horizontalidade das relações; um 
encontro do trabalho com a vida! Nesse sentido, tais encontros 
vêm apontar o processo a ser deflagrado nos Círculos de Diálogo, 
a (re)significação de ideias, sem procurar de imediato analisá-las ou 
julgá-las.

Assim, o Encontro de Integração deve ser carinhosamente planejado 
e cuidadosamente organizado!

O World Café é um 

processo participativo, 

aparentemente simples, 

que tem uma fenomenal 

capacidade de trabalhar 

a diversidade e comple-

xidade no grupo, fazendo 

emergir a inteligência 

coletiva. Trata-se de um 

processo de diálogo 

em grupos, que pode se 

dar em algumas horas, 

nos quais participantes 

dividem-se em diversas 

mesas e conversam a par-

tir de questões centrais. 

O processo é organizado 

de forma que as pessoas 

circulem entre os diver-

sos grupos e conversas, 

conectando e polinizando 

as ideias, tornando visível 

a inteligência e a sabedo-

ria do coletivo.
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A escolha do local para a realização do Encontro deve considerar 
condições para um clima informal. As sugestões para adaptar a me-
todologia World Café para o Encontro de Integração na escola é 
ocupar algum dos  seguintes espaços: o refeitório, uma sala ampla, o 
pátio coberto, entre outros. Durante o encontro, é importante que 
os(as) participantes tenham acesso a um lanche. Nada individualiza-
do! As comidas devem estar à disposição, em pratos coletivos, per-
mitindo que cada participante fique à vontade e busque o que quiser 
consumir : pipocas, salgados, doces, sucos. É importante não deixar 
o lanche para o final do encontro. A alimentação deve favorecer 
a aproximação e descontração do grupo! Para isso, as conversas 
e o “café” devem acontecer no mesmo ambiente, evitando pausa 
específica para o lanche.

O(a) facilitador(a) é participante ativo do Encontro e não deve bus-
car analisar ou interrogar as contribuições na conversa. O final deste 
deve ser também espontâneo e leve, deixando espaço aberto para 
avaliação. 

Algumas sugestões para instigar com leveza o grupo ao “bate-papo”:

APRESENTAÇÃO DOS(AS) PARTICIPANTES 

O início do Encontro precisa ser marcante! As boas-vindas ao encon-
tro e à apresentação dos(as) participantes deve promover a integra-
ção. Uma dinâmica interessante é a troca de identidade. 

Duplas conversam por cinco minutos sobre sua vida, do que gostam, 
do que não gostam ou sobre outras características pessoais. No final 
dos cinco minutos, os(as) participantes se apresentarão, assumindo a 
identidade da pessoa com quem manteve o breve diálogo. 

APRESENTAÇÃO DE PAR ÓDIA

O(a) educador(a) deve provocar o grupo a construir paródias toman-
do como referência músicas já conhecidas, com melodias envolventes. 
Em subgrupos, os(as) participantes construirão textos que substituirão 
as letras originais das músicas, expressando, de forma lúdica, as opini-
ões sobre democracia e outros temas transversais. Cada subgrupo 
deverá apresentar a paródia elaborada, descontraindo ainda mais o 
ambiente que deve favorecer a integração dos(as) participantes. 

EXIBIÇÃO DE CENAS RELACIONADAS À PARTICIPAÇÃO

O(a) educador(a) deve exibir filmes, cenas de novelas ou propa-
gandas publicitárias que provoquem comentários abertos e francos. 
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Nesse momento, a técnica do Teatro do Oprimido é uma referência 
para explorar as diferentes opiniões sobre as imagens e as mensagens 
transmitidas. O grupo pode ser provocado, por exemplo, a construir 
um final diferente para a cena apresentada. Essa manifestação pro-
vocará a partilha de opiniões, enriquecendo e ampliando a conversa.

Teatro do Oprimido – Método teatral elaborado pelo drama-

turgo brasileiro Augusto Boal que reúne exercícios, jogos e técni-

cas teatrais. Os seus principais objetivos são a democratização dos 

meios de produção, o acesso das camadas sociais menos favoreci-

das ao processo de transformação da realidade por meio do diá-

logo. Uma das técnicas do Teatro do Oprimido é o Teatro-Fórum, 

no qual a barreira entre palco e plateia é destruída e o diálogo é 

implementado. Produz-se uma encenação baseada em fatos reais, 

na qual personagens oprimidos e opressores entram em conflito, 

de forma clara e objetiva, na defesa de seus desejos e interesses. 

No confronto, o oprimido fracassa e o público é estimulado pelo 

Curinga (o/a facilitador/a do Teatro do Oprimido) a entrar em 

cena, substituir o(a) protagonista (o oprimido) e buscar alternati-

vas para o problema encenado.

CÍRCULOS DE DIÁLOGO 

“Não é no silêncio que os homens se fazem,  
mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão.”  

(Paulo Freire)

Carga horária: 3 horas

Objetivo: Promover espaço de conscientização e estreitar as relações 
entre os(as) participantes em prol de uma questão específica e muito 
concreta, somando os esforços individuais para uma ação coletiva.

Conteúdos transversais: A função social da escola; o exercício 
de cidadania (garantia de direitos e cumprimento de deveres sociais).  

Metodologia: Os Círculos de Diálogo refletem o Círculo de Cul-
tura apresentado no caderno 6 do Programa Nacional de Fortale-
cimento de Conselhos Escolares. Semelhante ao que propõe o Cír-
culo de Cultura, os Círculos de Diálogo reconhecem que todos(as) 
aprendem e ensinam e valorizam as contribuições de cada um(a) 
para problematizar a temática em evidência, enriquecer o debate e 
construir novos saberes.
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Para as atividades dos Círculos de Diálogo, sugere-se a organização do 
ambiente com mesas, preferencialmente redondas, posicionadas em 
círculos, facilitando a compreensão da horizontalidade no movimento. 
Essa disposição pode e deve adequar-se às possibilidades existentes, 
sobretudo, nas escolas do campo; a exemplo das escolas quilombolas 
e indígenas, a metodologia deve contemplar elementos de identida-
de cultural, infraestrutura e diferentes formas de organização para o  
funcionamento. O ideal é desenvolver a atividade com, no máximo, 
quatro pessoas compondo cada Círculo. Esses Círculos, que podem 
acontecer em mesas, representam os segmentos que compõem a co-
munidade escolar, enriquecendo assim o debate. Cada Círculo deverá 
estar identificado com situações presentes na escola, sobre as quais o 
grupo terá a incumbência de refletir, identificar fragilidades, potenciali-
dades e propor alternativas (ver caderno 6 do Programa Nacional de 
Fortalecimento de Conselhos Escolares, páginas 40 a 42).  

O diálogo deve acolher divergências e crescer na fundamentação, 
que deve ser apoiada pelo(a) educador(a). Essa proposta se relaciona 
com o método desenvolvido pelo educador Paulo Freire, que parte 
de temas geradores para provocar o Estudo sobre a Realidade [fala 
do(a) educando(a)] e a Organização dos dados [fala do educador(a)]. 
Esse processo alcança a problematização da prática de vida dos(as) 
educandos(as) – participantes dos Círculos de Diálogo. 

Os temas geradores caracterizam uma metodologia dialógica. Cada 
pessoa ou grupo envolvido na ação pedagógica/andragógica dispõe 
em si próprio, ainda que de forma rudimentar, das informações ne-
cessárias para a produção de saberes. O importante não é transmitir 
conteúdos específicos, mas despertar uma nova forma de relação com 
a experiência vivida. Portanto, em primeiro lugar, é preciso conhecer 
o(a) participante dos Círculos de Diálogo enquanto indivíduo inserido 
num contexto social. Desse contexto, deverá partir o tema gerador da 
problematização e o ”conteúdo“ a ser trabalhado.

Os grupos devem se voltar para problemas e situações vividos na 
escola e no contexto nos quais a escola está inserida revelando, as-
sim, as necessidades e demandas para a produção de saberes (temas 
geradores). O(a) educador(a) pode/deve sugerir as questões amplas 
em que possam ser identificadas as situações-problema (temas gera-
dores). Exemplo: funcionamento da escola; qualidade do ensino/apren-
dizagem; participação dos pais e comunidade em geral; equipamentos 
e material didático; articulação com outras áreas e serviços públicos; 
projetos didáticos, entre outros. Nas escolas do campo, a expectativa 
é fortalecer a identidade “rural” fazendo a conexão com a realidade 
urbana (questões comuns e específicas) – ver caderno 9 do Programa 
Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares. 

Educador(a)/articulador(a): 

Articula as ações do grupo, 

para que todos(as) partici-

pem e o grupo conclua os 

objetivos traçados. Neste 

sentido, o(a) facilitador(a) 

deve desempenhar o papel 

de líder, promovendo a 

sinergia sem ser impositivo. 

Saber ouvir e respeitar as 

opiniões é fundamental. 

Deve controlar o tempo 

previsto para o desen-

volvimento da atividade, 

ajustando a participação de 

cada um(a) do grupo a esse 

tempo.

Relator(a): 

Registra  a produção do 

grupo.

Porta-voz: 

Apresenta o produto do 

trabalho em grupo na plená-

ria.  O(a) porta-voz deve ser 

fiel a decisão do grupo, que 

reflete a posição da maioria 

dos participantes.
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Antes do início da dinâmica, o(a) educador(a) deve fazer o registro dos 
componentes do grupo podendo este se tornar o Grupo Articulador 
da Escola. O(a) educador(a) dos Círculos de Diálogo deve orientar 
o grupo a definir o(a) facilitador(a) da discussão, o(a) relator(a) das 
opiniões e o(a) porta-voz.

Grupo Articulador da Escola – Os Círculos de Diálogo são 

importantes espaços para a identificação das pessoas que poderão 

compor o Grupo Articulador da Escola; um embrião do comitê que 

mobilizará o processo de fortalecimento ou de eleição do Conselho 

Escolar. Para compor o grupo articulador é importante observar certas 

características:  pessoas que demonstrem facilidade na exposição de 

ideias, com capacidade de argumentar, com interesse pelo processo,  

capazes de contagiar outros(as) à adesão da proposta.
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PARTE 2 – ATIVAÇÃO DO 
EXERCÍCIO DE PARTICIPAÇÃO
A escola está situada em um determinado espaço e pode desempe-
nhar um papel importante no seu entorno, visando contribuir para o 
exercício coletivo de cidadania.

A etapa ativação é uma sequência do enraizamento e prevê um grupo 
mais integrado e com conhecimentos que possibilitem a vivência.

Ativação sugere movimento que exige muita energia. As atividades 
previstas para a etapa de ativação estão relacionadas ao protagonismo 
a ao exercício de cidadania:

 Encontros por Segmentos

 Semana da Cidadania

 Assembleias

A leitura do caderno 10, do Programa Nacional de Fortalecimento 
de Conselhos Escolares, possibilitará a fundamentação e facilitará para 
os(as) educadores(as) a abordagem dos temas e conteúdos inseridos 
nas atividades propostas. 

ENCONTROS POR SEGMENTOS

Carga horária: 2 horas

Objetivo: Fortalecer a mobilização dos segmentos e o reconhecimento 
sobre o campo comum que aproxima os(as) participantes da escola e os 
interesses específicos de cada segmento em relação a ela [pais/mães e 
responsáveis, estudantes, funcionários(as), gestores(as) e professores(as)]. 

Metodologia: O Encontro por Segmento é um espaço de vivência 
onde as pessoas que se destacaram durante os Círculos de Diálogo 
(membros do Grupo Articulador da Escola) participarão ativamente da 
condução do encontro, exercendo o seu protagonismo. Portanto, em 
cada Encontro por Segmento, o grupo elegerá o(a) seu(a) porta-voz, 
o(a) relator e o(a) coordenador(a) para o desenvolvimento da dinâmica. 
O(a) educador(a) orientará o grupo a se organizar em subgrupos nos 
quais deverão debater e propor, considerando as seguintes questões: 

> O que esperamos encontrar na escola? 
> Como podemos participar ativamente no desenvolvimento da escola?
> Do que precisamos para ampliar a participação nos processos da escola?
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O(a) relator(a) de cada subgrupo registrará a produção em cartolina. 
Os subgrupos socializarão as opiniões do grupo em plenária por meio 
do(a) porta-voz. O papel do(a) facilitador(a) é chamar a atenção para 
as questões comuns e, a partir das várias contribuições, construirá um 
cartaz que represente a opinião do grupo.

SEMANA DA CIDADANIA

Carga horária: 20 horas.

Objetivo: Promover espaço de reflexão/ação/reflexão para o exer-
cício do protagonismo.

Conteúdos transversais: Cidadania, políticas públicas, gestão 
democrática. 

Metodologia: A Semana da Cidadania deve ser protagonizada pela 
escola sob o comando de professores(as), estudantes e do Conselho 
Escolar, o qual deve acompanhar o processo socioeducativo como 
ferramenta para a construção de espaços de participação ativa. Du-
rante a Semana da Cidadania, propomos a realização de atividades 
pedagógicas/ andragógicas na própria escola, porém, com a participa-
ção de toda a comunidade. Portanto, recomendamos que a Semana 
da Cidadania seja amplamente divulgada, ocupando os vários espaços 
de participação existentes no município. Faixas devem ser colocadas 
comunicando o evento. Uma excelente sugestão é a confecção de 
cartazes pelos(as) estudantes; um trabalho que pode ser feito em gru-
pos e cada grupo deve também se responsabilizar em fixar os cartazes 
em espaços públicos como: ESCOLAS, UNIDADES DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA, CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
PRÉDIO DA PREFEITURA, ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS, CONSE-
LHOS TUTELARES, entre outros. 

Sugerimos que as atividades simultâneas aconteçam contemplando todas 
as turmas das escolas, independentemente de faixa etária. No entanto, 
as sugestões apresentadas a seguir estão direcionadas aos(às) estudantes  
do Ensino Fundamental 2. Caberá aos(às) professores(as) adequar a me-
todologia considerando a Educação Infantil e o Ensino Fundamental 1.

A troca de ideias  no momento do planejamento promoverá cumpli-
cidade com a proposta e corresponsabilidade com os resultados. Para 
isso, sugerimos que o processo contemple uma reflexão sobre o que 
ameaça e o que fortalece o exercício de cidadania naquele contexto. 
A abordagem interdisciplinar enriquecerá o tema relacionando-o ao 
cotidiano das pessoas envolvidas.
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A divulgação junto aos parceiros deve promover a adesão desses ao 
processo. A divulgação deve ser corpo a corpo, próxima, envolvente e 
sedutora. Esse é um importante momento de pactuar compromissos 
coletivos. A divulgação quando se restringe a um convite ou ofício “frio” 
e formal, reduz a importância da proposta e aumenta a possibilidade 
da não adesão. Uma excelente sugestão para divulgar a proposta numa 
reunião é a visualização por parte dos(as) participantes dos possíveis 
resultados e benefícios da Semana da Cidadania: a adoção de novas atitu-
des que tornem estudantes, pais/mães ou responsáveis, funcionários(as) 
e lideranças comunitárias mais conscientes e responsáveis pelas questões 
coletivas relacionadas à qualidade de vida e ao bem-estar da comunidade. 

Viabilidade das atividades previstas: existem condições de 

infraestrutura e outras retaguardas importantes para o desenvolvimento 

da metodologia prevista (equipamentos, material didático, entre outros).

Relação dos objetivos propostos com as necessidades 

identificadas: o que queremos atingir versus o que precisamos 

suprir. Atentar também para o nível de interesse dos(as) estudantes.

Capacidade técnica instalada: conhecimento e habilidade do(a) 

professor(a) para o desenvolvimento do tema/conteúdo e metodologia 

proposta; possíveis  parcerias no desenvolvimento da atividade prevista.

Possibilidade de impacto: atitudes provocadas a partir das 

abordagens e transformações esperadas a partir da aprendizagem 

prevista (objetivos propostos).

DESENVOLVENDO A SEMANA DA CIDADANIA

PRIMEIRO DIA

“Todos juntos somos fortes. Somos flecha e somos arco. 
Todos nós no mesmo barco, não há nada pra temer.” 

(Chico Buarque)

Tema: Cidadania e Identidade Coletiva (ver caderno 3 do Programa 
Nacional de Fortalecimento de Conselhos Escolares).

Objetivo: Fortalecer o sentimento de pertencimento, coletividade, 
respeito mútuo.

Conteúdo: A história do povo brasileiro: suas lutas e conquistas sociais.

Material e equipamento necessários: Aparelho de som, le-
tra da música, lápis coloridos, cartolinas ou cartazes. 
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Dinâmica: Sugerimos que o grupo trabalhe a partir da música 
“Todos Juntos”, de Luiz Enriquez, Sergio Bardotti e Chico Buarque. 

Todos Juntos 
(Luiz Enriquez, Sergio Bardotti e Chico Buarque)

Uma gata, o que é que tem? As unhas 
E a galinha, o que é que tem? O bico 
Dito assim parece até ridículo 
Um bichinho se assanhar 
E o jumento, o que é que tem? As patas 
E o cachorro, o que é que tem? Os dentes 
Ponha tudo junto e de repente 
Vamos ver no que é que dá

Junte um bico com dez unhas 

Quatro patas, trinta dentes 
E o valente dos valentes ainda vai te respeitar

Todos juntos somos fortes. Somos flecha e somos arco 
Todos nós no mesmo barco, não há nada pra temer 
Ao meu lado há um amigo que é preciso proteger 
Todos juntos somos fortes não há nada pra temer

Uma gata, o que é que é? Esperta 
E o jumento, o que é que é? Paciente 
Não é grande coisa realmente  
Prum bichinho se assanhar 
E o cachorro, o que é que é? Leal 
E a galinha, o que é que é? Teimosa 
Não parece mesmo grande coisa 
Vamos ver no que é que dá

Esperteza, Paciência, Lealdade, Teimosia 
E mais dia menos dia 
A lei da selva vai mudar 
Todos juntos somos fortes, somos flecha e somos arco 
Todos nós no mesmo barco, não há nada pra temer 
 Ao meu lado há um amigo que é preciso proteger 
Todos juntos somos fortes, não há nada pra temer

E, no entanto dizem que são tantos 
Saltimbancos como nós

Tarefa Coletiva: 
•  Refletir o que diferencia 

TER e SER.

•  Reconhecer na música 

“Todos Juntos“ quan-

do os dois verbos são 

usados.

•  Questionar o que o 

texto sugere.

•  Registrar no quadro 

as respostas e a partir 

dessas tratar o tema 

gerador: 

CIDADANIA E 

IDENTIDADE COLETIVA.

Tarefa individu-
al: QUEM SOU?
Escrever em uma tarjeta 

uma dificuldade pessoal 

na convivência coletiva.   

Tarefa em grupo: 
QUEM SOMOS?
Conversa  afiada!

O que temos em comum? 

O que temos de diferente?

Quando as nossas dife-

renças nos afastam?

Quando nossas habilida-

des nos aproximam?

Socializando as 
ideias:
Cada grupo elege um(a) 

representante para 

apresentar o resultado da 

conversa afiada!
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Fundamentando a exposição do(a) professor(a)

A origem da palavra cidadania vem do latim civita, que quer dizer cidade. 
Já na Roma antiga a palavra cidadania era usada para indicar a situação 
política de uma pessoa e os direitos que esta tinha ou podia exercer. 
A cidadania é a expressão do conjunto de direitos e deveres que uma 
pessoa possui dentro de determinada sociedade. Portanto, ser cidadão 
é respeitar e participar das decisões da sociedade para melhorar sua 
vida e a de outras pessoas. O reconhecimento sobre as questões co-
muns que afetam a vida das pessoas possibilitam a identidade coletiva a 
percepção sobre os interesses que aproximam as pessoas na luta pela 
garantia de direitos conquistados ou por novas conquistas. 

Nas cidades, diferentes modos de pensar e agir podem afastar as pessoas. 
No entanto, os objetivos comuns, como a luta pela sobrevivência, pode 
aproximar um grupo com diferentes crenças e valores sociais. A escola 
deve ser um espaço para vivenciar a cidadania. A escola pública apresen-
ta características comuns em todo o mundo. Sugerimos como material 
didático para o(a) professor(a) refletir sobre a sala de aula como espaço 
de produção e exercício de cidadania o filme Entre os Muros da Escola, 
do cineasta francês Laurent Cantet. Outra importante produção france-
sa é Ser e Ter, um filme documentário de Nicolas Philibert. Vale conferir!

Entre os Muros da Escola 

http://www.youtube.com/watch?v=uO6YBToNeMI&feature=relate

Ser e Ter

http://www.youtube.com/watch?v=gSRDtwcGwUQ&feature=related

Desenvolvendo a metodologia

 Apresentar a palavra CIDADANIA e ver qual é o conceito que o 

grupo traz sobre ele.

 Mediar a discussão sobre os conceitos apresentados e contribuir 

acrescentando informações que alcancem o significado da palavra 

CIDADANIA (ver glossário).

 Conversar sobre a organização de uma sociedade, os limites, os papéis 

e as competências na garantia e no exercício da cidadania. Recuperar 

a história e identificar junto aos(às) estudantes os avanços no exercício 

de cidadania (direitos conquistados pelo movimento social organizado 

e deveres cumpridos pelas pessoas no campo individual e coletivo).

 Socializar informações sobre a Rede de Serviços Públicos, como eles 

são financiados, e sobre os atores sociais que facilitam o exercício de 

cidadania (o acesso aos serviços), esclarecendo papéis e competên-

cias: prefeito(a), vereadores(as), secretários(as), diretores(as).

Conquistas na área de 

Educação previstas no 

Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA

A criança e o adolescente 

têm direito à educação 

visando o pleno desen-

volvimento de sua pessoa, 

preparo para o exercício 

de cidadania e qualifi-

cação para o trabalho, 

assegurando-lhes:

I – Igualdade de condi-

ções para o acesso e a 

permanência na escola;

II – Direito de ser res-

peitado por seus(suas) 

educadores(as);

III – Direito de contestar 

critérios avaliativos, po-

dendo recorrer às instân-

cias escolares superiores;

IV – Direito de organi-

zação e participação em 

Entidades Estudantis;

V – Acesso à escola públi-

ca e gratuita próxima de 

sua residência.
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A leitura do caderno 1 do Programa Nacional de Fortalecimento dos 
Conselhos Escolares, páginas 14 a 18, facilitará a exposição do tema 
junto aos(às) estudantes. Durante a exposição, o(a) professor(a) 
deve destacar os desafios que revelam a luta para manter e ampliar as 
conquistas (direitos conquistados que ainda não são exercidos) e seg-
mentos da população que ainda buscam a garantia de alguns direitos 
nas leis (pessoas com deficiência, por exemplo).

Produto do dia:

Cada grupo deverá escrever uma carta expressando a avaliação do grupo 
sobre os serviços e as sugestões para melhorar o acesso e a qualidade dos 
serviços ofertados. A carta deverá ser endereçada aos(às) gestores(as) 
municipais responsáveis pelas políticas públicas: Secretário(a) de Saúde, 
de Educação, de Segurança Pública, de Cultura, de Meio Ambiente, entre 
outros. O(a) professor(a) assumirá o compromisso de entregar as cartas 
e articular para que as cartas tenham respostas. No final da semana, no 
pátio da escola, os(as) professores(as) devem organizar um grande painel 
de cartas e respostas, valorizando e  estimulando, assim, a participação 
dos(as) estudantes e da comunidade escolar em geral.

SEGUNDO DIA

“Fé na vida, fé no homem, fé no que virá 
Nós podemos tudo! Nós podemos mais  

Vamos lá fazer o que será.”  
(Gonzaguinha)

Tema: DEMOCRACIA, GOVERNO DO POVO PARTICIPAR É 
TOMAR PARTE! (ver Caderno 10 do Programa Nacional de Fortalecimento 

de Conselhos Escolares).

Dinâmicas: Duas dinâmicas são apresentadas como sugestão para 
a reflexão e o alcance dos objetivos. Cabe ao(à) professor(a) avaliar o 
que cada dinâmica demanda e quais as reais condições para o desen-
volvimento na realidade da escola. 

Dinâmica 1: 
 Propor aos(às) estudantes a confecção de uma salada de frutas na 

qual cada aluno(a) contribuirá de alguma forma: lavando, descascan-

do ou cortando as frutas.

 Refletir com os(as) estudantes sobre a importância da participação 

para o alcance dos objetivos.

 Lembrar que as diferentes frutas – juntas – tornam a salada mais gostosa.

 Solicitar que cada participante escolha uma fruta, assumindo na dinâ-

mica essa identidade.
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 Refletir junto aos(às) estudantes sobre as diferenças que caracteri-

zam as frutas, tal como as diferenças que caracterizam as pessoas.

 Lembrar que essas diferenças não tiram a condição de SER fruta ou 

SER pessoa.

 Apresentar a palavra SOCIEDADE e as diferenças das pessoas que 

compõem a sociedade no município (diferenças a partir do local 

onde vivem, dos hábitos, das crenças, do sexo, da raça, da idade, da 

condição física, da condição intelectual etc.).

 Falar sobre os direitos humanos, que contemplam todas as pes-

soas, independentemente de suas diferenças, e que esses direitos 

estão na lei: Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 (se possível, levar um exemplar desta Carta Magna para a 

turma conhecer).

 Reconhecer que a escola é um espaço que agrupa as diferenças e 

tem um único objetivo: contribuir para o desenvolvimento integral 

das crianças e adolescentes.

Material: frutas, recipientes, utensílios de cozinha, Constituição Fe-
deral de 1988, lápis coloridos, cartolinas.

Dinâmica 2:
 Apresentar um painel expressando a diversidade que existe na so-

ciedade (pessoas com deficiência, índios(as), negros(as), idosos(as), 

entre outros).

 Orientar os(as) participantes a indicar nas figuras a que mais expres-

sa a exclusão social no Brasil.

 Agrupar os(as) participantes em subgrupos, solicitando que sociali-

zem as opiniões individuais, justifiquem e construam alternativas para 

a inclusão social das pessoas reconhecidas como excluídas social-

mente. A partir das conclusões, os(as) participantes devem organizar 

um mapa que leve a inclusão social (ponto de partida, o caminho a 

percorrer, ponto de chegada).

 Cada subgrupo apresentará o “mapa da inclusão”.

 O(a) professor (a) contribuirá questionando e refletindo com os(as) 

estudantes as alternativas apresentadas. 

Tarefa em grupo: Cada grupo deve construir três propostas para 
melhorar a qualidade da escola e expressar a ideia em um cartaz:

1. ENQUANTO ESTUDANTES, O QUE PODEMOS FAZER PARA 
MELHORAR A ESCOLA DE TODOS?

2. ENQUANTO PROFESSORES(AS), O QUE É POSSÍVEL SER FEITO 
PARA MELHORAR A EDUCAÇÃO PARA TODOS? 

3. ENQUANTO FUNCIONÁRIOS(AS), O QUE É POSSÍVEL SER FEI-
TO PARA TORNAR A ESCOLA UM ESPAÇO MAIS AGRADÁVEL? 
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Cada grupo apresentará suas propostas, as quais serão organizadas em 
um painel, recebendo o título: BONS CONSELHOS QUE PODEM 
MELHORAR A NOSSA ESCOLA. 

Material: lápis coloridos, cartolinas, figuras que representem a di-
versidade na população brasileira, fita adesiva.

Produto do dia: Propostas para melhorar a qualidade da escola/
da educação.

TERCEIRO DIA 

“Ontem um menino que brincava me falou 
Que hoje é semente do amanhã.”  

(Gonzaguinha) 

Tema: CRIANÇAS E ADOLESCENTES – SUJEITOS DE DIREITOS!

Objetivo:
 Reconhecer os avanços históricos no reconhecimento das crianças e 

adolescentes como sujeitos de direitos.

 Compreender que, na sociedade, exercer cidadania é ter acesso aos 

direitos e cumprir com deveres. 

 Valorizar a participação no processo de construção da história do Brasil.

Dinâmica:
 Fazer uma breve retrospectiva do dia anterior e da produção do 

grupo: propostas para melhoria da escola e da educação.

 Refletir sobre o papel de cada um(a) na construção da escola de 

qualidade.

 Desafiar o grupo a identificar, no conjunto de propostas aprovadas, 

quais os direitos garantidos aos(às) estudantes.

 Socializar a história das políticas para a infância no Brasil (como eram 

tratadas as crianças índias e negras na época da Colônia e Império). 

O que mudou com o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA?

 Provocar os(as) estudantes para socializarem o que já ouviram sobre 

o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

 Apresentar o ECA e a sua divisão Livro 1 e Livro 2.

 Desmistificar que no ECA só existem direitos. Para isso, poderá rela-

cionar os direitos aos deveres. Por exemplo: o direito à escola acar-

reta o dever de frequentá-la.

Material e equipamento necessários:
 exemplares do ECA;

 gibis;

MARCOS HISTÓRICOS

1500-1822 – Casa para 

Meninos e Meninas índias 

(batizar e incorporar no 

trabalho);

1726 – Casa dos Expostos;

1830 – Primeira Sala de 

Partos;

1871 – Lei do Ventre 

Livre;

1923 – Juizado de Me-

nores;

1924 – Conselho de 

Assistência e Proteção 

aos Menores;

1927 – Primeiro Código 

de Menores;

1934 – Inspetoria de 

Higiene Infantil;

1936 – Primeiro Plano 

Nacional de Educação;

1940 – Departamento 

de Amparo a Maternidade 

e a Infância;

1941 – Serviço de Assis-

tência ao Menor – SAM;

1946 – Legião Brasileira 

de Assistência – LBA;
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 tirinhas (histórias em quadrinhos de jornais);

 papel-ofício;

 lápis de cor;

 pincéis atômicos;

 cartolinas;

 grampeador;

 cartazes (ilustrações que facilitem o reconhecimento sobre os avan-

ços e desafios na história das políticas para infância no Brasil).

Tarefa em grupo:

Pesquisa 
 Entregar a cada subgrupo um ECA, desafiando-os a encontrarem no 

estatuto temáticas do cotidiano, da vida.

 Solicitar que cada grupo socialize o resultado da pesquisa e o tema 

que selecionou no conjunto de textos.

Reconhecendo o conteúdo na realidade
 Desafiar os(as) estudantes a exemplificarem o que está no ECA, 

como seu conteúdo articula-se com sua realidade, por exemplo, e 

com a escola.

 Debater se o ECA vem sendo cumprido no município e o que pre-

cisa ser corrigido.

Produzindo mensagem para outros(as) 
Expressar numa história em quadrinhos a mensagem do artigo selecionado. 

Qualquer situação pode virar uma historinha legal. Para facilitar, oriente 
os(as) estudantes a escreverem um roteiro. O(a) professor(a) deve 
disponibilizar aos(às) estudantes gibis, tirinhas de jornal, facilitando, as-
sim, a compreensão sobre a formatação da história. Os(as) estudantes 
devem escolher um artigo do ECA e, a partir deste, construir uma 
história com começo, meio e fim. Por exemplo: 

“Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária.“ 

Que história pode ser construída considerando esses direitos?

O(a) professor(a) desafiará os(as) estudantes a organizarem a história 
em cenas e descobrir quantos quadrinhos a história inteira vai ter 
(cada cena num quadrinho). Esse exercício possibilitará a descoberta 

1953 – Ministério da 

Educação e Cultura – MEC;

1961 – Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação – LDB;

1964 – Fundação Brasileira

 de Bem-Estar do Menor 

– FUNABEM; 

1967 – Fundação Estadual 

do Bem-Estar do Menor – 

FEBEM;

1988 – Constituição Fe-

deral do Brasil (artigo 227)

1990 – Estatuto da 

Criança e do Adolescente 

– ECA (lei 8.069/90);

1996 – Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação 

Brasileira – LDB (atual);

2001 – Programa Bolsa 

Escola (lei 10.219/2001);

2004 – Programa Bolsa 

Família (lei 10.836/2004);

2007 – Programa Benefi-

cio de Prestação Conti-

nuada na Escola – BPC.

RIZZINI, Irene. A Criança 

e a lei no Brasil. Revisitan-

do a história (1822-2000) 

Rio de Janeiro: Unicef, 

Cespi/USU, 2000.
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sobre o número de páginas necessárias para montar a história. Exem-
plo: é possível escrever 12 quadrinhos em 2 páginas, 6 quadrinhos em 
cada uma. Dividindo uma folha de papel-ofício ao meio, pode ser feita 
a CAPA na primeira página, deixar a história na segunda e terceira e 
colocar o nome do(a) autor(a) e a série na quarta página, a última. A 
história pode ser trabalhada também em apenas uma TIRINHA (histó-
ria bem curta que é só uma tira mesmo, como as dos jornais).

Produto do dia: Histórias em quadrinhos retratando artigos do ECA.

QUARTO DIA 

“A própria sala de aula é um lugar de gestão e, 
principalmente, de aprendizagem da gestão democrática, não 

só da escola, mas da vida. Exercitar a gestão democrática na 
escola é uma forma de ensinar e aprender.”  

(LUCKESI, 2007)
Tema: 
GESTÃO DEMOCRÁTICA NA ESCOLA: PROTAGONISMO  
JUVENIL NOS CONSELHOS ESCOLARES 
(ver caderno 1 do Programa Nacional de Fortalecimento de Conselhos Escolares).

Objetivos:
 Valorizar a participação de cada um(a) na construção do patrimônio 

coletivo.

 Fortalecer o pertencimento e a identidade do(a) estudante com a escola.

 Estimular a corresponsabilidade com os resultados. 

Material e equipamentos necessários:
 folhas de cartolinas brancas, papel madeira ou papel quilo 40;

 lápis de cor;

 pincéis atômicos;

 cola branca;

 revistas;

 fita adesiva;

 material áudio visual que apoie a apresentação do tema.

Dinâmica:
PAINEL ESCOLA IDEAL 

Tarefa em grupo 
 Na parede da sala de aula, fixar folhas de cartolina para que os gru-

pos projetem em desenhos, colagens de figuras e palavras e/ou em 

frases escritas o que, para eles, é a Escola Ideal.

 Cada grupo se detém a um espaço ou responsabilidade da escola, 

considerando a realidade e necessidade de cada escola. Por exemplo: 
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refeitório, biblioteca, área de lazer, salas de aula, laboratório, processo 

de avaliação, aulas de educação física, hortas etc.

 Os grupos apresentarão seus cartazes que serão debatidos por toda 

a turma. Nesse momento, participantes de outros grupos podem 

acrescer sugestões e novos elementos à proposta apresentada.

Ampliando o debate
 Enriquecer a discussão falando sobre o processo de organização da 

escola, quem tem responsabilidades definidas dentro da escola e 

quem responde pela escola como um todo – apresentar organogra-

ma e fluxograma da escola.

 Esclarecer que a escola é regida por leis que definem o funciona-

mento desta dentro da política e do Sistema de Educação Brasileiro.

 Lembrar que essas leis facilitam o funcionamento da escola e o com-

portamento das pessoas que convivem no espaço coletivo reconhe-

cendo que essas podem apresentar diferentes expectativas e inte-

resses em relação à escola.

 Solicitar que os(as) estudantes, em subgrupos, desenhem UM DIA 

NA ESCOLA.

• Subgrupo 1 - a chegada.

• Subgrupo 2 - a aula.

• Subgrupo 3 - a merenda.

• Subgrupo 4 - o recreio.

• Subgrupo 5 - a saída.

 Orientar os(as) estudantes, a partir dos desenhos, a identificarem as 

pessoas que circulam na escola. Os(as) estudantes devem concluir 

quem faz parte da comunidade escolar. O(a) professor(a) registrará 

no quadro as respostas para tornar possível o reconhecimento dos 

segmentos que devem compor o Conselho Escolar. A reflexão pre-

tende explicitar as diferentes visões e processos sobre o movimento 

da escola para alcançar o objetivo: educação integral.

 Apresentar a proposta de gestão democrática e a formação de Con-

selhos Escolares.

 Esclarecer como funciona o Conselho Escolar : quem participa, o que 

faz, período de funcionamento (ver caderno 5 do Programa de For-

talecimento dos Conselhos Escolares, páginas 42 a 54).

Provocando o grupo...
Quem gostaria de participar do Conselho Escolar?

Abrir espaço para perguntas e colocações que podem permitir ao(à) 
professor(a) esclarecer e estimular a participação no Conselho Escolar.
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QUINTO DIA 

“As chamadas minorias precisam reconhecer que, no fundo, 
elas são a maioria. O caminho para assumir-se como 

maioria está em trabalhar as semelhanças entre si e não só 
as diferenças e assim criar a unidade na diversidade, fora da 

qual não vejo como aperfeiçoar-se e até como construir-se 
uma democracia substantiva, radical.”  

(Paulo Freire)
Tema: CIDADANIA PLENA!

Objetivo:
Ampliar o olhar sobre a educação reconhecendo-a no exercício de 
cidadania como um todo.

Material e equipamentos necessários:

 folhas de cartolina branca ou papel quilo 40;

 lápis de cor;

 pincéis atômicos e/ou giz de cera;

 fita adesiva;

 material áudio visual que apoie a apresentação do tema.  

Dinâmica:
Tarefa em grupos

Formar trios com os(as) estudantes e relacionar os direitos das pesso-
as a partir da gestação à velhice:

 criança (0 a 12 anos incompletos ou 11 anos, 11 meses e 29 dias), 

segundo o ECA;

 adolescente (12 a 18 anos), segundo o ECA;

 jovem (15 a 29 anos), segundo a Secretaria Nacional de Juventude 

(SNJ), vinculada à Secretaria Geral da Presidência da República;

 adulto (29 a 60 anos incompletos ou 59 anos, 11 meses e 29 dias);

 idoso (60 anos ou mais), segundo o Estatuto do Idoso.

Cada fase deve ter mais de um trio trabalhando o reconhecimento 
sobre os direitos.

Juntar os trios com fases comuns para que possam reconhecer as 
semelhanças e diferenças nas opiniões sobre os direitos traçando em 
cartolina um caminho com sinalizações (placas dos direitos transfor-
mando quilometragem em idade).

MARCOS LEGAIS 

Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA

www.infoescola.com 

Lei da Saúde/SUS

portal.saude.gov.br/portal/

arquivos/pdf/lei8080.pdf

Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação – LDB

www.infoescola.com 

Lei Orgânica de 

Assistência Social/SUAS

www.planalto.gov.br/ccivil_03/

leis/L8742.htm

Estatuto do Idoso

www.planalto.gov.br/ccivil_03/

leis/2003/L10.741.htm
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Exemplo: 

GESTAÇÃO:
direito à assistência 
médica; direito à boa 
alimentação.

CRIANÇA:
direito ao registro 
de nascimento; 
direito à vacinação; 
direito à Educação 
Infantil; direito a 
praticar esporte, 
direito ao lazer etc.

Construir um mapa: BONS CONSELHOS PROMOVEM A CIDADANIA.

Definir: 

1. Ponto de partida (situação real).
2. O caminho a ser percorrido (o que precisa ser alcançado na cami-

nhada para a garantia de direitos).
3. Ponto de chegada (situação ideal/exercício de cidadania). 

Tarefa coletiva 
OFICINA DE PRODUÇÃO DE TEXTO
O modo de se estabelecer a interação entre texto e leitor é o que vai 
determinar o tipo de texto. Os principais tipos são: descritivo, disserta-
tivo, narrativo, argumentativo, expositivo, injuntivo. 

A narração está presente quando o texto fornece informações sobre 
o tempo e espaço do fato narrado, e sempre há começo, meio e fim. 
Além disso, é comum aparecerem nomes de personagens e um clímax 
em determinado momento. Um exemplo clássico de narrativa são os 
contos de fada.

A dissertação é a organização de palavras, frases e textos, apresentar 
ideias, desenvolver raciocínio, analisar contextos, dados e fatos. Nesse 
momento temos a oportunidade de discutir, argumentar e defender 
o que pensamos por meio da fundamentação, justificação, explicação, 
persuasão e de provas.

Nos textos descritivos, o(a) autor(a) descreve um momento especí-
fico; a descrição é superficial, ou seja, o emissor supõe que o receptor 
tenha conhecimento do assunto.

Textos são explicativos quando ocorre uma descrição detalhada; um 
exemplo de textos explicativos são os livros didáticos.
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Os textos injuntivos indicam procedimentos a serem realizados. Nes-
ses textos, as frases, geralmente, são no modo imperativo. Bons exem-
plos desse tipo de texto são as receitas e os manuais de instrução.

É muito importante não confundir tipo textual com gênero textual. Os 
tipos aparecem em número limitado. Já os gêneros textuais são prati-
camente infinitos, visto que são textos orais e escritos produzidos por 
falantes de uma língua em um determinado momento histórico. Os 
gêneros textuais, portanto, são diretamente ligados às práticas sociais. 
Alguns exemplos de gêneros textuais são:

Bula de remédios, bilhetes, narrativas, artigos de opinião, crônicas, 
romances, receitas, classificados, reportagens jornalísticas, carta 
pessoal, carta comercial, catálogos, lista telefônica, telefonema, e-
mail, cardápio, chat, manual de instruções, resenha, outdoor, plano 
de aula, aula virtual, resumo, charge, boletim de ocorrência, edital 
de concurso, relatório, piada, conversação comum, conferência, 
sermão, romance, biografia, horóscopo, reunião etc.

 Apresentar diferentes tipos e gêneros textuais.

 Destacar a literatura de cordel nas diferentes formatações de texto.

 Apresentar à turma uma literatura de cordel, e chamar a atenção 

para a estrutura do texto.

 Desafiar os trios a expressarem, em cordel, os temas trabalhados na 

Semana da Cidadania.

A literatura de cordel é assim chamada pela forma como são 

vendidos os folhetos, dependurados em barbantes (cordão), 

nas feiras, mercados, praças e bancas de jornal, principalmente 

das cidades do interior e nos subúrbios das grandes cidades. A 

tradição dessas publicações populares, geralmente em versos, vem 

da Europa. No século XVIII, já era comum entre os portugueses. 

Esse tipo de literatura não existe apenas no Brasil, mas, também, na 

Sicilia (Itália), na Espanha, no México e em Portugal. O poeta popular 

é o representante do povo, o repórter dos acontecimentos da vida 

no Nordeste do Brasil. Não há limite na escolha dos temas para 

a criação de um folheto. Segundo Ariano Suassuna, um estudioso 

do assunto, a literatura popular em versos do Nordeste brasileiro 

pode ser classificada nos seguintes ciclos: o heroico, o maravilhoso, 

o religioso ou moral, o satírico e o histórico.

Fonte: GASPAR, Lúcia. Literatura de Cordel. Pesquisa Escolar On-Line, 

Fundação Joaquim Nabuco, Recife. Disponível em: http://www.fundaj.gov.br. 
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A Semana da Cidadania deve ser concluída com festa e muito estímulo 
à aplicabilidade das discussões. O ideal é promover um grande encon-
tro dos(as) estudantes da escola no pátio onde devem ser socializadas 
as produções das turmas. Esse momento deve ser de mobilização para 
a participação dos(as) estudantes no Conselho Escolar. É importante 
também apresentar as atitudes reconhecidas pelas turmas como fun-
damentais para melhorar o convívio na escola e além dos seus muros 
(nas ruas, nas famílias, nas unidades de saúde etc.)

CONFERINDO OS RESULTADOS...

ASSEMBLEIA

Carga horária: 3 horas

Objetivos: Apresentar, no grande grupo, devolutiva dos diagnósticos 
da escola versus expectativa sobre o cumprimento de sua função social.

Reafirmar a importância da gestão democrática.

A Assembleia é um importante momento para a realização e atuali-
zação do diagnóstico da escola no que se refere à relação de perten-
cimento, ao desejo de participar, à cumplicidade com os resultados 
frente à função social da escola.

Na Assembleia, os campos de força, fragilidade, potencialidade e amea-
ças ao sucesso da escola devem ser discutidos e investigados. É impor-
tante que o Conselho Escolar protagonize esse processo. O caderno 
6 do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares 
provoca a reflexão tratando o diagnóstico no campo democrático, par-
ticipativo, chamando a atenção para corresponsabilidade do Conselho 
Escolar nas atividades da escola entendendo ser esse um processo de 
formação contínuo para a atuação dos(as) Conselheiros(as). Para resol-
ver os problemas não bastam esforço e boa vontade, é preciso muita 
DISCUSSÃO COLETIVA, REFLEXÃO E ESTUDO (ver o caderno 6 do 
Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares).

Para avaliar o desempenho da escola frente à sua função social, é 
preciso ter uma visão global dos processos desenvolvidos na escola. 
É fundamental avaliar, além do desempenho dos(as) estudantes, os 
elementos propulsores do processo socioeducativo, tais como: o con-
texto social, o processo de gestão democrática, as condições físicas, 
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materiais e pedagógicas da escola e o desempenho dos(as) docentes 
e não docentes (ver Programa Nacional de Fortalecimento dos Con-
selhos Escolares, caderno 2, páginas 36 a 48).

DINâMICA:

A Assembleia, que é um momento “político”, deve ser protagonizada 
pelo Conselho Escolar, devendo, portanto, entrar na pauta de atividade 
do Conselho, pois sua capacidade de mobilização junto à comunidade 
escolar  revela a crença e a adesão à gestão democrática e o reconhe-
cimento e a valorização do Conselho Escolar. Assim, ela é um termô-
metro para avaliar e definir novos passos que favoreçam a consolida-
ção da participação cidadã. Para o desenvolvimento da Assembleia é 
importante considerar :

ACOLHIMENTO 

Momento de boas-vindas e socialização da programação e dos objetivos.

COMPOSIÇÃO DA MESA

Identificação dos(das) personagens que devem assumir funções espe-
cificas durante a Assembleia: Coordenador(a), Porta-voz e Relator(a).

O(a) coordenador(a), no início da Assembleia, deve pactuar com 
os(as) participantes a organização dos trabalhos e, consequentemente, 
da participação das pessoas presentes. O respeito às divergências, por 
exemplo, deve ser elemento destaque evitando, assim, que a Assem-
bleia se transforme em um campo de batalha. O(a) coordenador(a) 
deve chamar a atenção sobre o objetivo da Assembleia e reafirmar a 
importância da participação de todos(as) na exposição de ideias e no 
debate propositivo. 

Definir o tempo de intervenção dos(as) participantes é fundamental. 
O tempo de fala deve ser rigorosamente cumprido, evitando, assim, 
conflitos desnecessários.

A Assembleia é um espaço avaliativo e propositivo. Desta podem/
devem sair encaminhamentos que favoreçam e fortaleçam a gestão 
democrática e a atuação do Conselho Escolar. A função do(a) Porta-
voz e do(a) Relator(a) é representar o grupo tendo o cuidado de não 
imprimir, na sua representação, argumentos que desfavoreçam a ideia, 
as opiniões e sugestões do grupo. Uma sugestão para o momento da 
Assembleia é utilizar os quadros apresentados pelo Programa Nacio-
nal de Fortalecimento dos Conselhos Escolares – anexos caderno 2.

Coordenador(a) da 

Assembleia: 

assumirá  o papel de 

introduzir a exposição, fa-

zendo uma breve retros-

pectiva sobre o processo 

(avaliações, análises e 

propostas apresentadas). 

Introdução à devolutiva 

(consolidado do processo 

implementado – diagnós-

tico); pactuará a utilização 

do tempo e controlará 

o tempo previsto para o 

desenvolvimento da ativi-

dade, ajustando a partici-

pação de cada um(a) do 

grupo a esse tempo. 

Porta-voz: 

socializará as informa-

ções consolidadas, desde 

os questionamentos e 

esclarecimentos trazidos 

nos debates, favorecendo 

a avaliação, a análise, a 

construção de estratégias 

(propostas), até a apre-

sentação das propostas.

Relator(a): 

registrará todo o 

processo.
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GLOSSÁRIO:

ARTICULAÇÃO: Ponto de junção, podendo servir de eixo ou apoio 
para a movimentação de uma parte em relação à outra.

ANDRAGOGIA: O significado de andragogia vem do grego: andros 
= adulto e agogos = educar). É o caminho que busca compreender 
adultos, que não são aprendizes sem experiência, visto que o conheci-
mento está na realidade.

CIDADANIA: O conceito de cidadania tem origem na Grécia clássica, 
sendo usado então para designar os direitos relativos ao cidadão, ou 
seja, o indivíduo que vivia na cidade e ali participava ativamente dos 
negócios e das decisões políticas. Cidadania, pressupunha, portanto, 
todas as implicações decorrentes de uma vida em sociedade.

CIDADANIA PLENA: Ao longo da história, o conceito de cidadania 
foi ampliado, passando a englobar um conjunto de valores sociais que 
determinam o conjunto de deveres e direitos de um cidadão. “Cida-
dania: direito de ter direito.”

CONSCIÊNCIA CRÍTICA: Capacidade de identificar as partes de 
um todo, articulá-las e atribuir sentido a elas – às coisas, aos fenôme-
nos, aos objetos, aos sujeitos, às relações, aos saberes e aos poderes. É 
a lucidez diante da realidade que cerca o ser humano.

CONTROLE SOCIAL: É a descentralização do Estado motivando 
grupos de pessoas a solucionar problemas sociais, tendo este amparo 
legal e constitucional, ou seja, é a participação social na gestão publica. 
É um instrumento democrático no qual o(a) cidadão(ã) participa no 
exercício do poder colocando a vontade social como fator de ava-
liação das metas a serem alcançadas no âmbito das políticas públicas.

DEMOCRACIA: Democracia vem da palavra grega demos, que signi-
fica povo. Na democracia, é o povo quem detém o poder soberano 
sobre o poder legislativo e o executivo. Democracia é o governo no 
qual o poder e a responsabilidade cívica são exercidos por todos os 
cidadãos, diretamente ou por meio de seus representantes livremente 
eleitos. Democracia é um conjunto de princípios e práticas que prote-
gem a liberdade humana; é a institucionalização da liberdade.

DIREITOS HUMANOS: São os direitos fundamentais da pessoa hu-
mana. Esses direitos são considerados fundamentais porque, sem eles, 
a pessoa não é capaz de se desenvolver e de participar plenamente 
da vida. O direito à vida, à alimentação, à saúde, à moradia, à educação, 
o direito ao afeto e à livre expressão da sexualidade estão entre os 
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Direitos Humanos fundamentais. Não existe um direito mais impor-
tante que o outro. Para o pleno exercício da cidadania, é preciso a 
garantia do conjunto dos Direitos Humanos. Cada cidadão deve ter 
garantidos todos os Direitos Humanos, nenhum deve ser esquecido. 
Respeitar os Direitos Humanos é promover a vida em sociedade, sem 
discriminação de classe social, de cultura, de religião, de raça, de etnia, 
de orientação sexual. Para que exista a igualdade de direitos, é preciso 
respeito às diferenças.

FLEXIBILIZAR: É rever uma determinada posição ou forma de pensar 
adaptando-a a novas circunstâncias, sem necessariamente mudar sua 
essência ou convicções mais profundas. Pode-se dizer que flexibilizar 
é a capacidade de mudar rapidamente de estratégia para aproveitar 
oportunidades, sejam elas nos negócios ou nos relacionamentos.

GESTÃO DEMOCRÁTICA: Refere-se ao estabelecimento de mecanis-
mos legais e institucionais e à organização de ações que desencadeiam 
a participação social: na formulação de políticas educacionais; no plane-
jamento; na tomada de decisões; na definição do uso de recursos e ne-
cessidades de investimento; na execução das deliberações coletivas; nos 
momentos de avaliação da escola e da política educacional. Também a 
democratização do acesso e estratégias que garantem a permanência na 
escola, tendo como horizonte a universalização do ensino para toda a 
população, bem como o debate sobre a qualidade social dessa educação.

IDEOLOGIA: É o conjunto de ideias, conceitos e comportamentos 
que prevalecem sobre uma sociedade. 

INTERSETORIALIDADE: É a articulação entre sujeitos de setores 
sociais diversos e, portanto, de saberes, poderes e vontades diversos, 
para enfrentar problemas complexos. É uma nova forma de trabalhar, 
de governar e de construir políticas públicas que pretende possibilitar 
a superação da fragmentação dos conhecimentos e das estruturas 
sociais para produzir efeitos mais significativos na vida da população.

LÚDICO: O lúdico tem sua origem na palavra latina ludus, que quer 
dizer jogo. Se se achasse confinado a sua origem, o termo lúdico es-
taria se referindo apenas ao jogar, ao brincar, ao movimento espon-
tâneo. O lúdico passou a ser reconhecido como traço essencial de 
psicofisiologia do comportamento humano, de modo que a definição 
deixou de ser o simples sinônimo de jogo. As implicações da neces-
sidade lúdica extrapolaram as demarcações do brincar espontâneo 
(ALMEIDA). O lúdico apresenta valores específicos para todas as fases 
da vida humana. Assim, na idade infantil e na adolescência, a finalidade 
é essencialmente pedagógica. A criança e mesmo o jovem opõe uma 
resistência à escola e ao ensino, porque acima de tudo ela não é lúdica, 
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não é prazerosa (NEVES). Segundo PIAGET, o desenvolvimento da 
criança acontece por meio do lúdico. Ela precisa brincar para crescer, 
precisa do jogo como forma de equilíbrio com o mundo (BARROS). 

METODOLOGIA DIALÓGICA: Adota o diálogo como princípio educativo.

MOVIMENTO SOCIAL: Ação coletiva de um grupo organizado que 
objetiva alcançar mudanças sociais por meio do embate político, con-
forme seus valores e ideologias dentro de uma determinada socieda-
de e de um contexto específicos, permeados por tensões sociais.

POLÍTICA PÚBLICA: Conjunto de ações desencadeadas pelo Estado, 
no caso brasileiro, nas escalas federal, estadual e municipal, com vistas 
ao bem coletivo. Elas podem ser desenvolvidas em parcerias com or-
ganizações não governamentais e, como se verifica mais recentemen-
te, com a iniciativa privada. Cabe ao Estado propor ações preventivas 
diante de situações de risco à sociedade por meio de políticas públicas.

PROTAGONISMO: A palavra protagonismo vem de protos, que em 
latim significa principal, o primeiro, e de agonistes, que quer dizer luta-
dor, competidor. Este termo, muito utilizado pelo teatro para definir o 
personagem principal de uma encenação, foi incorporado à Educação 
por Antonio Carlos Gomes da Costa, educador mineiro.
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