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RESGATANDO JOVENS VULNERÁVEIS



Nosso desafio

Educar com qualidade é fácil, 

educar em larga escala é fácil. 

Difícil é educar em larga escala com qualidade. 



3

Tem modelo para melhorar a evasão?

• Valorize os Professores mais envolvidos. O melhor Professor é o que 

tem o maior grau de ENVOLVIMENTO com os alunos, não 

necessariamente o professor mais experiente ou com melhor formação.

• Trabalhe para promover um melhor 

clima de aprendizagem na sala de aula. 

• Conte com o apoio da comunidade escolar.
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Tem modelo para melhorar?
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Resultados

Aprendizagem e Inovação

Ações

Fatores associados aos resultados acadêmicos segundo a 
Fundação Européia para a Gestão da Qualidade (EFQM)
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Como funciona bem fora do Brasil?

• Conversar com cada aluno sobre 
seu aprendizado e suas dificuldades

• Incentivar os colegas a ajudarem; 
estudar em grupo
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Como fazer uma avaliação inclusiva?
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O que diz a BNCC? 

• Compreensão das relações do mundo do trabalho e tomadas de 
decisões alinhadas ao projeto de vida profissional, pessoal e social;

• Argumentação com base em dados, informações e fatos confiáveis 
para negociar, formular e defender pontos de vista e ideias;

• Autoconhecimento e reconhecimento de suas emoções e das outras 
pessoas com capacidade de lidar com elas e com a pressão do grupo;

• Exercício de diálogo, empatia, cooperação e resolução de conflitos, 
fazendo-se respeitar e promover respeito ao outro;

• Ação pessoal e coletiva com responsabilidade, autonomia, resiliência, 
flexibilidade e determinação.
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Dicas do velho mestre

Durante as aulas, não esqueça:

• Mentes brincalhonas são mentes abertas e criativas
• Todo mundo gosta de uma boa História
• Sabemos mamar e imitar, desde que nascemos

Coordenando uma escola, não esqueça:

• Se você acha uma aluno difícil, espere até 
conhecer os pais...

• Socioemocional só se aprende com 
relacionamento (inclusive na quadra de 
esportes, na portaria...)

• Aluno entende aluno
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Atitude

Mobilização

Organização

Resgate

Com as técnicas e as ferramentas certas:
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