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Colégio Consolata 2020 
 

Tradição e Modernidade: Cidadania e Compromisso com a Vida! 
 

WORKCON – ENSINO MÉDIO 
 

 
Nome do Projeto: “A escola que os jovens querem”. 
 
Educadoras: Adriana Ribas, Ozenir Prieto, Sandra Guimarães de Moraes. 
 

Justificativa:  

 

Com um modelo de educação que enfrenta dificuldade para se ajustar ao perfil dos estudantes e 

responder aos seus interesses, não é de se espantar que os resultados educacionais demorem 

a apresentar avanços, especialmente no Ensino Médio. Soluções para transformar esse cenário 

são tema de debates entre os adultos envolvidos com educação, mas que frequentemente 

esquecem de consultar uma opinião importante: a dos estudantes. 

 

 
Objetivos: 

 

- Identificar o que os jovens pensam sobre a escola e como gostariam que ela fosse; 

- Refletir sobre as suas experiências de aprendizagem e identificar o que a escola deveria ter 

para promover um aprendizado conectado com os seus interesses; 

- Elaborar uma proposta de criação de uma escola e argumentar sobre ela; 

- Trabalhar em grupo e argumentar com os colegas de sala; 

- Estimular a reflexão sobre como conectar a educação com os interesses da juventude do 

século XXI e incentivar a escuta dos estudantes.  

 

Conteúdos trabalhados: 

 
- Currículo escolar diversificado; 
- Interdicisplinaridade; 
- Planejamento escolar; 
- Inclusão de tecnologia; 
- Pesquisa; 
- Trabalho em grupo. 
 

Recursos: 

 

- Questionário da pesquisa “Nossa Escola em (Re) Construção”; 

- Dispositivos móveis dos alunos e outros recursos tecnológicos acessíveis; 

- Cartolinas, canetinhas, lápis, canetas e imagens. 
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Duração: 

 

- 1º semestre: 6 a 8 aulas (aproximadamente). 

 

Avaliação: 

 

- Questionário “Nossa Escola em (re)construção” devidamente respondido; 

- Contabilização e discussão sobre o questionário “Nossa Escola em (re)construção”; 

- Apresentação das pesquisas realizadas, sobre o assunto trabalhado, com alunos de outras 

séries; 

- Vídeo com depoimentos; 

- Elaboração do horário de aulas da escola que os alunos querem; 

- Escolha das disciplinas que irão compor o novo horário; 

- Apresentação dos grupos.  

 

 

 

 


