ESCOL
VIV
De portas abertas para
os sonhos e o futuro
de muitos jovens.

ESCOL
VIV
UM NOVO MODELO
DE ESCOLA PÚBLICA
Formar jovens capazes de realizar sonhos, competentes
no que fazem e solidários com o mundo em que vivem.
É com esse objetivo que o programa Escola Viva foi
implantado na rede pública estadual. Mais do que uma
unidade de ensino com jornada ampliada, o programa
nasceu para ser uma escola de educação integral, com
experiências educacionais amplas e profundas que a
diferencia das demais, tanto no currículo quanto na
organização.
Na Escola Viva, a dinâmica vai muito além da teoria.
Os espaços físicos são temáticos: cada disciplina tem
seu ambiente, de acordo com os temas trabalhados.
Os laboratórios não são usados para experiências
esporádicas. Seu uso é previsto no cronograma
semanal de aulas. As disciplinas eletivas e os Clubes
de Protagonismo, que integram a parte diversificada
do currículo, reúnem estudantes por afinidade,
independentemente da série. A escola é estruturada
para ser mais dinâmica e estimular o estudante a fazer
escolhas: é ele quem decide a disciplina eletiva que

vai cursar, qual clube vai participar e até quem vai ser seu professor tutor, responsável por
acompanhá-lo durante sua permanência na escola.
Além da estrutura diferenciada e do currículo inovador, na Escola Viva o tempo que o estudante
permanece na unidade de ensino é de 9 horas e 30 minutos. As aulas começam às 7h30 e vão até
às 17 horas, com intervalo de 1 hora e 20 minutos para o almoço e duas pausas de 20 minutos
cada para o lanche, tudo ofertado dentro da unidade de ensino.
Na Escola Viva, o estudante começa o seu projeto de vida, traçando ele mesmo o seu futuro.
Para isso, recebe toda estrutura, conhecimento e atenção necessários. Agora, você vai conhecer
melhor essa iniciativa que está revolucionando a forma de aprendizado no Espírito Santo.

O QUE É
A Escola Viva é um novo modelo de educação pública em tempo integral implantado no Estado,
que tem como focos ampliar o tempo de permanência dos estudantes na unidade de ensino
e investir na formação de jovens protagonistas e autônomos, capazes de fazerem escolhas
para irem em busca de seus projetos de vida. A metodologia é aplicada pelo Instituto de CoResponsabilidade pela Educação (ICE), de Pernambuco, onde surgiu o modelo de “Escola da

Escolha”, e que já foi implantado também em Estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás,
Ceará, entre outros.

ONDE FUNCIONA
A primeira unidade criada, em 2015, foi o Centro Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral
(CEEMTI) São Pedro, em São Pedro, Vitória, que conta hoje com cerca de 400 estudantes do 1º ao
3º ano do Ensino Médio e 23 professores. Para 2016, mais 400 vagas serão abertas.

ESTRUTURA DAS
ESCOLAS VIVAS
Possuem 16 salas de aula, além de salas de vivência, de artes, de eventos, de
aprofundamento de estudos, entre outras. Têm, ainda, três laboratórios: um de Física e
Matemática, um de Biologia e Química, e um de Informática.

CURRÍCULO
Além das disciplinas obrigatórias do Ensino Médio (Língua Portuguesa, Matemática, Física,
Química, Biologia, Sociologia, Filosofia, História, Geografia, Inglês, Espanhol, Artes e
Educação Física), os estudantes têm matérias eletivas e atividades extras, como Projeto de
Vida, Clubes de Protagonismo, Aprofundamento de Estudos e Estudo Orientado.
Os Clubes de Protagonismo são organizados pelos próprios estudantes e também reúnem
estudantes de séries diferentes. Os membros definem os temas, o presidente do clube e
o plano de ação. Duas vezes por semana, eles se encontram para colocar os projetos em
prática. Os Clubes em atividade são:
1- Esportes
2- Música
3- Dança
4- Teatro
5- Orientação Vocacional
6- Grafite
7- RPG de Mesa
8- Mídia (Rádio e Jornal)
9- Eventos
10- Imagem Digital e Fotografia
11- Inglês e Espanhol
12- Exatas
13- Laboratório de Física e Química
14- Desenho
Nas aulas de Aprofundamento de Estudos, os
professores trabalham temas nos quais as turmas
desejam se aprofundar. Elas se dividem em duas
partes: Mundo do Trabalho e Orientação Acadêmica.
Já na disciplina de Estudo Orientado, os estudantes
estudam sob orientação do professor e aprendem
métodos, técnicas e procedimentos para planejar e
executar seus estudos. São três aulas semanais.

SONHOS EM
PRIMEIRO LUGAR
O principal diferencial da Escola Viva é trabalhar não apenas os conteúdos, mas também os
aspectos socioemocionais, que envolvem o aprendizado.
Por isso, na primeira semana do ano letivo, os estudantes definem seus projetos de vida,
trabalhados em uma disciplina com duas aulas semanais, para que possam refletir sobre
quem são, do que gostam e quem desejam ser.
São as informações coletadas nesses projetos que determinam os temas das disciplinas
extras e até os assuntos dos Clubes de Protagonismo.

PROJETO DE VIDA
O Projeto de Vida é o eixo principal do programa Escola Viva, pois busca problematizar as
múltiplas dimensões que integram as identidades juvenis. Nessa fase da vida há uma forte
tendência do jovem se defrontar com os seguintes questionamentos: “quem sou eu?”; “para
onde vou?” ou “qual rumo devo dar a minha vida?”.
A disciplina vai ajudar a organizar e planejar as ações futuras desses jovens. Dessa forma,
ao final do Ensino Médio, cada jovem deverá ter, minimamente, traçado aquilo que deseja
construir nas dimensões pessoal, social e produtiva da vida, ou seja, o projeto da sua vida.

OS TRÊS PILARES
A Escola Viva possui três pilares: autonomia, solidariedade e competência. Outro diferencial
do projeto é que os professores estão à disposição dos estudantes durante todo o período
de aulas, esclarecendo dúvidas e os aconselhando. Além disso, as disciplinas extras, como
as eletivas e o Projeto de Vida, são ministradas por professores com formações diversas,
preparados para aquele conteúdo.

2016: PORTAS ABERTAS
PARA MAIS JOVENS
Pelo menos mais 2 mil estudantes terão a oportunidade de, no próximo ano, estudar em
uma unidade do programa Escola Viva. O número de vagas oferecidas no Centro Estadual de
Ensino Médio em Tempo Integral São Pedro, em Vitória, deve chegar a cerca de 800.
Abertura de 400 novas vagas no CEEMTI São Pedro, em Vitória;
Implantação do CEEMTI Joaquim Beato, na Serra, com 720 vagas;
Implantação do CEEMTI Bráulio Franco, em Muniz Freire, com 570 vagas.

PERGUNTAS E RESPOSTAS
1- Qual é o diferencial do
programa Escola Viva?
A Escola Viva propõe um conjunto de inovações
para os estudantes: avaliação/diagnóstico/
nivelamento, disciplinas eletivas, salas
temáticas, ênfase nas práticas experimentais,
uso da tecnologia de gestão educacional,
trabalho de tutoria, aulas de projeto de vida,
de práticas e vivências em protagonismo,
estudo orientado e aprofundamento de estudo
(preparação acadêmica/mundo do trabalho).

2- Quais escolas
receberão o programa?
Três unidades Escola Viva já foram definidas
(Vitória, Serra e Muniz Freire). O programa
será ampliado a cada ano, com o objetivo de
aumentar a oferta, a permanência e a qualidade
do Ensino Médio na rede pública estadual. Até 2018, 30 unidades do programa Escola Viva serão
implantadas em todo o Estado, atendendo mais de 25 mil jovens.

3- As escolas da rede pública estadual também
podem fazer adesão ao Programa Escola Viva?
Sim. As escolas da rede estadual poderão fazer o credenciamento para aderir ao programa
Escola Viva. Para isso, a direção da unidade escolar deverá realizar reuniões com a comunidade
escolar, com o Conselho de Escola e com a comunidade local para demonstração do programa,
apresentando a lista de presença e as atas das reuniões, entre outros requisitos, para a Comissão
de Credenciamento, que avaliará a viabilidade de adesão. Todas as informações estão disponíveis
no edital n° 017/2015. Para conferir, basta acessar o site da Sedu (www.educacao.es.gov.br) e
clicar no banner “credenciamento programa escola viva”.

4- Quem pode se matricular na Escola Viva?
Estudantes de outras redes também podem

se matricular?
Podem se matricular estudantes da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio das redes pública e privada.

5- Como faço para realizar a matrícula?
As matrículas para as três unidades já estão abertas. Os estudantes interessados devem
preencher o formulário eletrônico disponibilizado no site da Sedu (www.educacao.es.gov.br), no
banner “Chamada Pública Escolar 2016”.

6- Como é a seleção da equipe escolar da Escola Viva?
A equipe gestora, coordenadores e professores da Escola Viva são servidores efetivos do
magistério público estadual. A seleção desses profissionais é feita por meio de processo seletivo
e a permanência dos servidores na Escola Viva está condicionada à avaliação de desempenho. Na
Escola Viva, os professores têm a oportunidade de trabalhar em período integral, o que significa
lecionar em uma única escola, sem precisar se deslocar para outra instituição. A dedicação
garante mais tempo com os estudantes, possibilitando conhecê-los melhor.

7- Qual a carga horária dos professores?
São 40 horas semanais, garantindo o horário de planejamento e o salário
proporcional.

O DIA A DIA DENTRO
DA ESCOLA VIVA
Tempo na escola
Os estudantes têm aulas de segunda a sexta, das 7h30 às 17h. Com duas horas para
intervalos e alimentação, divididos da seguinte forma:
Das 9h10 às 9h30: intervalo.
Das 12h às 13h20: almoço e descanso.
Das 15h às 15h20: intervalo.

Duração das aulas
As aulas têm duração de 50 minutos.

Almoço
O almoço é oferecido na própria escola e servido em
um refeitório dentro da unidade.

Teoria + prática
A grade curricular é elaborada de forma que a rotina
escolar seja mais dinâmica. Aulas teóricas, por
exemplo, são normalmente intercaladas
com aulas em laboratórios ou com atividades
extras, como os Clubes de Protagonismo e as
disciplinas eletivas. As outras atividades extras
são programadas de acordo com o cronograma das
turmas.

Salas temáticas
por disciplinas
Cada disciplina é localizada em uma sala temática,
o que ajuda na imersão do conteúdo. A cada aula, o
aluno se desloca até uma sala de aula ou laboratório
diferente.

AS ELETIVAS
As disciplinas eletivas são temáticas e oferecidas semestralmente na
Escola Viva a partir de uma seleção de temas propostos pelos professores
e/ou estudantes. Elas são compostas por noções de várias disciplinas e têm como objetivo
diversificar, aprofundar e enriquecer os conteúdos ensinados nas matérias da grade
curricular.
Com as eletivas, o estudante tem a oportunidade de sair da teoria e escolher a disciplina que
tem mais afinidade com suas características, podendo desenvolver melhor suas habilidades.
Na Escola Viva São Pedro, as disciplinas
eletivas desse semestre foram:

1- A Vida até
Parece Uma Festa.
Envolvendo as disciplinas de Matemática
e Língua Portuguesa, trabalha o
empreendedorismo, com a realização de
festas, desde a elaboração do cardápio,
passando pelo levantamento de preços,
orçamento, dicas de decoração, confecção de
folders, cartazes, convites e lembrancinhas.

2- Astronomia.
Proposta pelos professores de Física e
Química, os estudantes têm a oportunidade
de conhecer a história da Astronomia, os
dispositivos criados para potencializar
as observações astronômicas e suas
consequências para a história da humanidade.

3- Descomplicando
a Política.
Oferecida com base nas disciplinas de
Geografia e História, propõe-se a um estudo
dinâmico sobre a funcionalidade da política no

mundo atual e como esta interfere diretamente na vida das pessoas, mesmo daquelas que não
são ligadas ao assunto.

4- EngeiraAndoFisicadaMente.
Envolve Física e Biologia. Os estudantes são provocados
a desenvolver trabalhos de pesquisa, de discussão e de
construção de experimentos científicos, tecnológicos
e interativos, principalmente relacionados à Física. As
experiências pretendem mostrar que a ciência está
mais próxima de nós do que podemos imaginar e que,
“colocando a mão na massa”, podemos enxergar melhor
o aprendizado no nosso dia a dia.

5- Ginástica Cerebral.
Baseia-se em atividades que aumentam a qualidade
e a quantidade das ligações entre os neurônios e
desenvolvem novas redes neurais. Assim, a capacidade
de processamento do cérebro aumenta e o desempenho
pessoal melhora de forma significativa. Nessa eletiva,
são trabalhadas ferramentas que estimulam o
pensamento e as atividades cerebrais com base nas
disciplinas de Matemática e Biologia.

6- Livros Fascinantes, Filmes Interessantes:
a Literatura e o Cinema em Foco.
Essa eletiva, que envolve as matérias de Artes e Língua Portuguesa, tem como objetivo propor
estudos de Cinema e de Literatura Juvenil a partir da narrativa e adaptação para o Cinema,
levando em conta os propósitos da relação Literatura versus Cinema.

7- Teatrando Matematicamente a Música.
Proposta pelos professores de Inglês, Matemática e Educação Física, tem por objetivo
trabalhar com as linguagens musical e corporal, bem como os tempos/espaços dos ritmos
musicais e seus gêneros, visando a uma apresentação do coro cênico ao final do ano.

8- Quem Ama O Feio, Bonito lhe Parece.
Tem como base as disciplinas de História, Biologia e Língua Portuguesa e propõe aos
estudantes estudar as concepções de belo, as definições do belo na Literatura e como a

definição de beleza pode determinar o padrão de comportamento em diferentes épocas.

9- #Vidaloka.
Propõe explicitar a relação entre o uso/tráfico de drogas e os homicídios na população
juvenil, tendo como objeto de estudo a região da Grande São Pedro e as experiências
pessoais dos estudantes.

PROFESSORES - DEDICAÇÃO
EM TEMPO INTEGRAL
DEDICAÇÃO
Vinte e três professores atuam em regime de dedicação plena, de 40 horas semanais,
totalmente cumpridas na escola por meio de extensão de carga horária especial.

SELEÇÃO
Os professores são servidores efetivos
da rede pública estadual.
A seleção para o projeto é feita por
meio de prova e entrevistas, e os
profissionais ainda passam por curso
de capacitação com duração de uma
semana antes do início das aulas. A
permanência deles é condicionada à
avaliação dos seus desempenhos.

TUTORIA
Além de lecionar, os educadores atuam
na “tutoria”. O tutor é escolhido pelo
estudante e tem o papel de acompanhar
o desenvolvimento dele, saber se está
indo bem nas outras disciplinas, se está
feliz e se tem algum projeto que ele
possa ajudar a desenvolver.
Essa é a Escola Viva. Aqui, o jovem vai
construir o seu próprio projeto de vida e
ser protagonista de um futuro mais feliz
e com mais oportunidades. Porque só
a educação é capaz de transformar as
pessoas.
Seja bem-vindo a um novo modelo de escola pública.

SAIBA MAIS
Para conhecer mais sobre a Escola Viva, acesse o site www.escolaviva.es.gov.br
Centro Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral São Pedro
Endereço: Rodovia Serafim Derenzi, 3115, Inhanguetá – Vitória – ES
Tel: (27) 3332-3250

Centro Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral Joaquim Beato
Endereço: Rua Fundão, s/nº, Bloco A, Planalto Serrano – Serra – ES
Tel: (27) 3636-7771

Centro Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral Bráulio Franco
Endereço: Rua Capitão João Alves, nº 60, Centro – Muniz Freire – ES
Tel: (28) 3544-1135

www.

escolaviva
.es.gov.br

