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O Instituto Aliança desenvolve e aperfeiçoa
metodologias e produtos educacionais,
dissemina um modelo de gestão social focado
em resultados e contribui com políticas
públicas dirigidas a adolescentes e jovens.
Atualmente, o IA trabalha com um grande
e
leque de parceiros públicos
e privados, organizações da sociedade civil,
universidades, centros de pesquisa, entre
outras instituições parceiras na causa das
juventudes. Além disso, o investimento
permanente na formação de uma equipe
capaz de gerar soluções sustentáveis e de
reconhecer o potencial transformador do
jovem contribui para a construção de um
conhecimento coletivo, evidenciado pelas
publicações que sistematizam as tecnologias
sociais, metodologias e boas práticas.

Políticas Públicas
de Educação
para a Juventude
Em parceria com a Secretaria de Educação do
Estado do Ceará - SEDUC, o Instituto Aliança
desenvolveu e executou, ao longo dos últimos
seis anos, dois programas:

1

2

Núcleo de Trabalho, Pesquisa
e Práticas Sociais – NTPPS

Tendo como base a metodologia do Instituto Aliança e
os Protótipos Curriculares do Ensino Médio elaborados
pela UNESCO, o Núcleo é um modelo de integração
curricular para o ensino médio

Em

2017
beneficia

O NTPPS realiza oficinas vivenciais,
caracterizadas:
• por uma pedagogia participativa e de desenvolvimento
de projetos, onde vão se elaborando projetos de vida,
• pelo fortalecimento das competências socioemocionais,
• pela utilização da pesquisa como princípio educativo
e as tecnologias de informação e comunicação, como
ferramentas complementares ao conhecimento.

46.000
estudantes
160

escolas da
Rede Pública de
Ensino Médio

sendo

71

de Tempo
Integral EEMTIs.

Projeto de Vida e Mundo do
Trabalho nas Escolas Profissionais

As Escolas Estaduais de Educação Profissional - EEEPs
constituem, a partir de 2008, uma inovação na rede pública
de Ensino médio do Estado do Ceará. Em 2017 são 116
Escolas , ofertando educação integral, a 50.000 estudantes.

Além da base comum e dos componentes curriculares
das disciplinas da área técnica, duas unidades curriculares,
que trabalham temas relacionados à formação pessoal/
cidadã e profissional do estudante:

Projeto de Vida
visa provocar uma reflexão nos
estudantes sobre o que significa o
investimento em qualidade de vida,
nas dimensões: pessoal, relacional,
física, intelectual, financeira e
profissional. A partir das reflexões
e atividades propostas, eles vão
desenhando e definindo passos
de seu Projeto de Vida

Mundo do trabalho
visa a preparação para o
moderno mundo do trabalho,
com a construção de um
Plano de Carreira que se
complemente com as outras
dimensões da vida que estão
sendo trabalhadas em
Projeto de Vida

Acompanhamento sistemático

com técnicos do IA orientando, esclarecendo e dando suporte aos professores e gestores.

Os professores

Todos os professores do NTPPS passam por formações continuadas na metodologia
vivenciando as aulas em um processo de ação-reflexão-ação de sua prática docente.
Essa vivência impacta no seu olhar sobre a juventude e suas potencialidades

Avaliação externa de impacto

Evidenciou os efeitos da intervenção nos alunos, demonstrando impactos positivos:
• na redução da evasão
• no desenvolvimento das competências socioemocionais e
• na ampliação do desempenho acadêmico.
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Expansão
A partir de 2016 a experiência desenvolvida no Ceará se expande para o Estado de
São Paulo, Região de Piracicaba, atendendo a 15 escolas integrais, sendo sete de
Ensino Médio, com adaptação da metodologia do IA para a disciplina de Projeto de
Vida, já existente no currículo dos alunos. Foram atendidos 45 profissionais e 4500
alunos na etapa piloto e implementadas as estratégias de formação de professores,
monitoramento e adaptação do material estruturado para professores e alunos.
A ampliação da expansão nacional em 2017, inclui a realização de um piloto em
dois Centros de Educação Profissional do Estado da Bahia, com implementação
das disciplinas de Projeto de Vida e Mundo do Trabalho no currículo das Escolas
Profissionais Integrais em Tempo Integral.

Papel do
Instituto Aliança
Formação bimestral de 700 professores/ano,
em uma metodologia que tem a participação, o
desenvolvimento de habilidades e competências
socioemocionais, a aprendizagem baseada em
projetos, a pesquisa, e o empoderamento dos
jovens, no centro da ação.
Desenvolvimento dos conteúdos e materiais
pedagógicos de Planos de Aula e Cadernos do
Aluno para todos os Programas.
Realização de acompanhamento técnico,
monitoramento e avaliação da proposta,
com encontros presenciais mensais nas
escolas e com acompanhamento pedagógico
sistemático, à distância.
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