
Encontro do Grupo de Trabalho Ensino Médio

São Paulo, 8 e 9 de novembro de 2018



OBJETIVOS DO ENCONTRO

Identificar e analisar os produtos e resultados 

alcançados na trajetória do GT, sistematizando as lições 

apreendidas do grupo em seu último ciclo

Mapear sugestões para o GT em 2019

`



PROGRAMA DE ATIVIDADES DO ENCONTRO

PERÍODO Dia 8 de novembro de 2018

8h30 Café de boas vindas

9h 1. Abertura do encontro

9h30

2. Apresentação dos resultados das pesquisas sobre Educação em tempo integral  

2.1 Mapeamento sobre práticas de flexibilização curricular em escolas de ensino médio em tempo integral

2.2 Resultados da política de fomento à implementação de escolas em tempo integral

11h Intervalo

11h20 3. Mapeamento das iniciativas de mudança no Ensino Médio nos estados brasileiros 

13h-14h30 | Almoço

14h30 4. Balanço da trajetória do GT: Análise sobre os produtos e resultados alcançados

16h Intervalo

16h20 5. Balanço da trajetória do GT: Análise sobre processos e forma de funcionamento

18h Encerramento do primeiro dia



PROGRAMA DE ATIVIDADES DO ENCONTRO

PERÍODO Dia 9 de Novembro de 2018

9h 1. Início e retomada dos trabalhos do dia anterior

9h15 2. Balanço da trajetória do GT: Análise sobre processos e forma de funcionamento (cont.)

10h 3. Sugestões para continuidade do GT nos próximos anos

12h – 13h30 | Almoço

13h30 4. Mapeamento de aprendizados a partir dos temas e produtos do GT 

15h30 Intervalo

16h 5. Próximos passos

16h30 6. Avaliação do encontro

17h Encerramento do encontro



Quem somos



QUEM SOMOS

Nome?

Estado?

Há quanto tempo está no GT-EM/CONSED?

Em que frente mais atuou?



Mapeamento sobre práticas de 

flexibilização curricular em escolas de 

ensino médio em tempo integral



Resultados da política de fomento 

à implementação de escolas em

tempo integral



Mapeamento das iniciativas de 

mudança no Ensino Médio 

nos estados brasileiros 



AMPLIANDO NOSSA COMPREENSÃO SOBRE AS PESQUISAS

Como nosso GT contribuiu para o atual cenário 

no Ensino Médio?



Balanço da trajetória do GT: 

análise sobre os produtos e 

resultados alcançados



Considerando os objetivos e produtos propostos pelo 

GT, o quê devemos comemorar ao final de 2018?

E o que não devemos comemorar?

BALANÇO SOBRE O GT: PRODUTOS E RESULTADOS



Balanço da trajetória do GT: 

análise sobre processos e 

formas de funcionamento



Considerando as conquistas e o trabalho do GT como 

um todo, o que mais contribuiu positivamente para 

nossa atuação?

Considerando os resultados não alcançados e o 

trabalho do GT como um todo, o que comprometeu um 

melhor desempenho do GT?

BALANÇO SOBRE O GT: PROCESSOS E FUNCIONAMENTO



Encontro do Grupo de Trabalho Ensino Médio

São Paulo, 8 e 9 de novembro de 2018

Segundo dia



PROGRAMA DE ATIVIDADES DO ENCONTRO

PERÍODO Dia 9 de Novembro de 2018

9h 1. Início e retomada dos trabalhos do dia anterior

9h15 2. Mapeamento de aprendizados a partir dos temas e produtos do GT

12h – 13h30 | Almoço

13h30 3. Sugestões para continuidade do GT nos próximos anos

15h30 Intervalo

16h 4. Próximos passos

16h30 5. Avaliação do encontro

17h Encerramento do encontro



Balanço da trajetória do GT: 

análise sobre processos e 

formas de funcionamento

(continuação)



Sugestões para os processos e 

formas de funcionamento do GT



Considerando os processos e formas de funcionamento, 

que aprendizados podemos incorporar para aprimorar o 

trabalho desenvolvido pelo GT? 

SUGESTÕES: PROCESSOS E FORMAS DE FUNCIONAMENTO 



Mapeamento de aprendizados a 

partir dos temas e produtos do GT



Para ampliar as conquistas obtidas pelo GT, que temas 

podem ser aprofundados, considerando possíveis 

agendas trazidas pelas pesquisas e pelas nossas 

frentes de trabalho? 

APRENDIZADOS: TEMAS E PRODUTOS 



Próximos passos



Avaliação do encontro



O que foi bom?

O que pode ser melhorado?

AVALIAÇÃO DO ENCONTRO



Como foi participar deste encontro?

AVALIAÇÃO DO ENCONTRO


