
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE DO PARANÁ

PROTAGONISMO - EFTI

1.  Componentes  Curriculares  relacionados:  Todos  os  componentes
curriculares. 

2. Anos/séries: 6º ao  9º anos do Ensino Fundamental

3. Perfil/Formação exigida para o(a) professor(a)
Professor licenciado em qualquer disciplina; e/ou com pós-graduação

(especialização,  mestrado ou doutorado);  com habilidade para o  trabalho
com projetos pautados no protagonismo das juventudes por meio de clubes,
grêmio estudantil,  conselho de líderes, entre outros; com conhecimento e
utilização de metodologias ativas e diversificadas.

4. Objetivos
Neste componente curricular o professor terá como objetivo central:
-  Fomentar  e  acompanhar  práticas  e  vivências  em  protagonismo,

entendidas como oportunidades educativas constituídas por intermédio de
espaços e situações onde o estudante atua como protagonista, sendo objeto
e sujeito  das ações de aprendizagem empreendidas por ele próprio, com
maior  ou  menor  mediação  dos  educadores,  a  depender  do seu  nível  de
maturidade e de autonomia; 

-  Desenvolver  competências  e  habilidades  pessoais,  sociais  e
produtivas  e  ampliar  seus  repertórios  de  conhecimentos  e  valores
necessários  ao  processo  de  formação  do  ser  autônomo,  solidário  e
competente;

-  Considerar  estratégias que permitam fazer  COM os jovens,  e  não
PELOS jovens.

5. Carga Horária: 1 (uma) aula semanal.

6. Conteúdos/temas sugeridos24

Identidade protagonista 
● Os fundamentos da ação protagonista
● Os protagonistas que mudaram o mundo

Comportamento pró-social
● Os primeiros exercícios protagonistas

Atuação protagonista e suas competências
● A integração das competências
● Os fundamentos de um projeto

Ação protagonista transformadora

24 Drive  compartilhado,  com  material  estruturado:
https://drive.google.com/drive/folders/13j_8_Wpg7_8xX8Wog7-_Yeh1xNHXS3Bi?usp=sharing
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● O protagonista que transforma realidades

7. Justificativa
A  oferta  deste  componente  curricular  não  deve  se  confundir  com

situações  de  lazer  desvinculadas  do  currículo  ou  acessórias  a  ele  e  ao
projeto  escolar  necessita  assegurar  uma  participação  legítima  dos
estudantes  desde  a  concepção,  planejamento,  execução,  avaliação  e
apropriação dos resultados das práticas realizadas e vivências apreendidas.
No âmbito da escola, podem se estruturar a partir de organizações como os
Clubes, o Conselho de Líderes,  Grêmio Estudantil e Projetos de intervenção
em  diversas  dimensões  da realidade,  que  têm  como  característica  sua
formalização  e  organização  perante  a  comunidade  escolar  ou  ainda,  por
meio  de  ações  de  mobilização  de  estudantes  em  torno  de  situações
específicas  típicas  do  cotidiano  escolar,  a  exemplo  das  campanhas
educativas  contra  o  desperdício  de  alimentos  ou  pela  preservação  do
patrimônio, entre outras. 

8. Possibilidades de encaminhamentos metodológicos
Compreender o conceito de protagonismo juvenil é fundamental para

pensarmos novas formas de organizar: Conselho de Classe; Reunião de pais
e mestres; Mostras culturais; Festas típicas; Escolha de tutores; Avaliações
de aprendizagem; Atividades da escola.

Outras  possibilidades  são  sugeridas  no  material  elaborado  pelo
parceiro - Acordo de Cooperação nº.  2019000013.

9. Possibilidades de Avaliação
Ver  Capítulo  3,  do  material  elaborado  pelo  parceiro  -  Acordo  de

Cooperação nº.  2019000013.

10. Sugestão de Recursos Didáticos
Sugeridas no material elaborado pelo parceiro - Acordo de Cooperação

nº.  2019000013.
Drive compartilhado, com material estruturado: 

https://drive.google.com/drive/folders/13j_8_Wpg7_8xX8Wog7-
_Yeh1xNHXS3Bi?usp=sharing 
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