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Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar a implementação do Programa Ensino Médio Inovador

(ProEMI), em Sergipe, e para tal, escolhemos a escola estadual Nelson Mandela situada na cidade de Aracaju. O

ProEMI foi criado com o intuito de melhorar as condições de acesso dos alunos ao ensino médio, assim como sua

permanência no mesmo tendo em vista este se apresentar incapaz de atender as demandas exigidas pela

sociedade para inserção do jovem no mundo do trabalho, assim como também formar jovens capazes de

interagir, compreender e atuar de forma consciente e responsável na sociedade em que vive. Palavras-chaves:

Ensino médio – ProEMI - Formação de jovens Abstract: This article aims to analyze the implementation of the

School Program Innovator ( ProEMI ) in Sergipe, and for that , we chose the state school Nelson Mandela in the

city of Aracaju. The ProEMI was created in order to improve the access and permanence of students at the high

school , with a view to this present unable to meet the demands required by society for young insertion in the

working world , as well as train young people able to interact , understand and act consciously and responsibly in

the society in which he lives . Keywords: High school - ProEMI - Youth Training Keywords: High school - ProEMI

– Youth education

INTRODUÇÃO O Programa Ensino Médio Inovador A educação brasileira apresenta uma série de problemas

em todos os seus níveis de escolaridade, entretanto, é flagrante que o ensino médio carece de um olhar mais

atento e um cuidado especial, haja vista, este apresentar uma acentuada dificuldade de permanência do aluno

na escola, comprovado pelos altos índices de evasão escolar, assim como também pela distorção idade/série,

tempo de permanência na escola e elevados índices de repetência. De acordo com Kuenzer (2010), dos

matriculados no ensino médio, apenas 48% têm entre 15 e 17 anos; esta taxa era de 45,3% em 2005 e a
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distorção idade/série cresceu de 0,38 para 0,54 entre 2000 e 2007. Em 2007, 41,3% das matrículas foram feitas

no período noturno, houve crescimento da taxa de repetência de 18,65% (2000) para 22,6% em 2005; de

evasão, de 8,0% em 2000, para 10,0% em 2005 e do tempo médio de conclusão de 3,7% para 3,8% no mesmo

período. Outro fator que depõe desfavoravelmente para o modelo de ensino médio adotado é o fato de a escola

falhar no seu objetivo precípuo que é formar um jovem capaz de interagir, compreender e atuar na sociedade

em que faz parte de forma consciente e responsável visando à tomada de decisões que envolvem o

desenvolvimento científico e tecnológico priorizando o bem comum. A LDB (Lei 9394/ 96), afirma que o ensino

médio por representar etapa final da educação básica, deve ter como princípios fundamentais ações capazes de,

compreender a necessidade de adotar diferentes formas de organização curricular, e, sobretudo, estabelecer

princípios orientadores para a garantia de uma formação eficaz dos jovens brasileiros, capaz de atender os

diferentes anseios dos jovens que se encontram na faixa etária de escolarização, que possam participar do

processo de construção de uma sociedade mais solidária, reconhecendo suas potencialidades e os desafios para

inserção no mundo competitivo do trabalho ( BRASIL, 2009). Diante das novas demandas exigidas pela

sociedade para inserção do jovem no mundo do trabalho, assim como dados estatísticos do censo escolar do

MEC/INEP entre 2007 e 2011 que nos mostram que houve um aumento do número de matrículas em 2010

chegando a cerca de 8.357.675 e perfazendo um percentual de 0,2 % a mais em relação a 2009, se faz

necessário a adoção de medidas que garantam a permanência dos nossos estudantes na escola e principalmente

promova uma aprendizagem que seja significativa e faça sentido para esses jovens (AMARAL; OLIVEIRA, 2011).

Neste contexto, tornou-se necessário uma tomada de atitude por meio dos órgãos legais que definem a politica

educacional, sendo assim, o Ministério da Educação e Cultura (MEC), juntamente com a Secretaria de Educação

Básica lançou por maio da portaria nº 971 de 9 de outubro de 2009 o Programa Ensino Médio Inovador Pró-EMI

que através da integração de ações do Plano de Desenvolvimento da Educação( PDE) com o objetivo de

promover uma reestruturação curricular do Ensino Médio. O programa Ensino Médio Inovador (ProEMI), que tem

como objetivo a implantação de ações que busquem a melhoria do ensino médio nas escolas públicas estaduais,

promovendo uma diversificação curricular priorizando a interdisciplinaridade voltada para o desenvolvimento de

conhecimentos, saberes, competências, valores e práticas ( AMARAL; OLIVEIRA, 2011). A implementação do

ProEMI nas escolas públicas estaduais, requer uma serie de mudanças em seus princípios de organização e bases

curriculares de modo a privilegiar práticas pedagógicas voltadas para o desenvolvimento de novas experiências

curriculares que estimule práticas educacionais significativas voltadas para a formação de um individuo

intelectualmente autônomo, participativo, solidário, crítico e em condições de exigir espaço digno na sociedade e

no mundo do trabalho (Brasil. 2009).

Essa nova organização curricular pressupõe uma perspectiva de articulação

interdisciplinar, voltada para o desenvolvimento de conhecimentos - saberes,

competências, valores e práticas. Considera ainda que o avanço da qualidade na educação

brasileira depende fundamentalmente do compromisso político e da competência técnica
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dos professores, do respeito às diversidades dos estudantes jovens e da garantia da

autonomia responsável das instituições escolares na formulação de seu projeto político

pedagógico, e de uma proposta consistente de organização curricular. (BRASIL, 2009)

Para realizar esse objetivo, o Pró-EMI propõe estimular novas formas de organização das

disciplinas articuladas com atividades integradoras, a partir das inter-relações existentes

entre os eixos constituintes do ensino médio, ou seja, o trabalho, a ciência, a tecnologia e

a cultura (BRASIL, 2009). . As atividades integradoras que compõem essa reestruturação

curricular contemplam as diversas áreas do conhecimento a partir de oito macrocampos,

devendo cada unidade de ensino contemplar o mínimo de cinco macrocampos, sendo os

três obrigatórios e dois de livre escolha.

Os macrocampos são acompanhamento pedagógico (Linguagens, Matemática, Ciências

Humanas e Ciências da Natureza); iniciação científica e pesquisa; leitura e letramento;

línguas Estrangeiras; cultura corporal; produção e fruição das artes; comunicação, cultura

digital e uso de mídias; participação estudantil, sendo os três primeiros obrigatórios.

(BRASIL, 2009).

O Programa ensino médio inovador (ProEMI), está alicerçado no documento orientador

2009 e documento orientador 2013 que abordam os princípios e bases que os sistemas de

ensino baseados nessa proposta devem seguir. O Programa Ensino Médio Inovador, quando

de sua implantação pelos Estados, Distrito Federal e Escolas Federais, pretende estabelecer

mudanças significativas nas escolas públicas de ensino médio e para tal se faz necessário

um novo referencial e uma nova organização curricular (currículo inovador) com condições

básicas que devem orientar os Projetos Escolares ( Projeto Político Pedagógico), as quais

estão sujeitas a um processo de adequação e legitimação nos espaços escolares, quais

sejam (BRASIL, 2009),

a) Carga horária do curso é no mínimo de 3.000 (três mil horas);

b) Centralidade na leitura enquanto elemento basilar de todas as disciplinas, utilização, elaboração

de materiais motivadores e orientação docente voltados para esta prática;

c) Estímulo as atividades teóricas-práticas apoiadas em laboratórios de ciências, matemática e

outros que apoiem processos de aprendizagem nas diferentes áreas do conhecimento;

d) Fomento de atividades de artes de forma que promovam a ampliação do universo cultural do

aluno;

e) O mínimo de 20% da carga horária total do curso em atividades optativas e disciplinas eletivas
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a serem escolhidas pelos estudantes;

f) Atividade docente em dedicação exclusiva a escola;

g) Projeto Político Pedagógico implementado com participação efetiva da Comunidade Escolar e a

organização curricular articulado com os exames do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino

Médio. Para a implementação de ensino médio inovador é necessário dentre outras ações adotadas

pelos órgãos reguladores e pelas escolas, fortalecimento da Gestão Estadual de Ensino Médio

contando com Infraestrutura de apoio institucional para acompanhamento e monitoramento e

avaliação das Escolas de Ensino Médio, fortalecimento da Gestão das Unidades escolares, melhoria

das Condições de Trabalho Docente e formação continuada de professores e capacitação em

serviço, apoio às Práticas Docentes, tais como, material didático, novas tecnologias educacionais e

infraestrutura física e recursos Pedagógicos , construção, reforma e ampliação de prédios escolares

que ofertam o Ensino Médio, aquisição de recursos tecnológicos e equipamentos e aquisição de

mobiliário (BRASIL, 2009). O Programa Ensino Médio Inovador em Sergipe O ensino médio

em Sergipe de modo geral apresenta as mesmas características que em âmbito nacional, ou seja,

alunos com distorção idade/série no ensino médio, alto índice de evasão e repetência muitas vezes

ocasionada pela inserção adiantada do jovem no mundo do trabalho. Nos últimos anos observamos

que houve um aumento significativo do número de jovens ingressando no ensino médio, cerca de

48,10% em 2013, mesmo assim, ainda estamos aquém em termos de Brasil, 59,5%, assim como

em nível de nordeste, 51,1%, portanto há uma necessidade urgente de avançarmos no sentido de

garantir o que está previsto na Lei 9394/96 que é a oportunidade de acesso ao ensino para todos.

Segundo o Documento Base do Plano Estadual de Educação de Sergipe (PEE/SE), houve uma

diminuição significativa no número de estudantes na faixa etária dos 15 aos 17 anos no Estado de

Sergipe. Este fato pode ser atribuído à retenção dos estudantes nos anos finais do ensino

fundamental, ou até mesmo pelo ingresso tardio desses estudantes no ensino médio. Dados do

IBGE/PNAD 2012/2013, mostram que no Estado de Sergipe no ano de 2013, a população de 15 a

17 anos corresponde a 122.000 pessoas, das quais 105.000 estão matriculadas, mas não

necessariamente no ensino médio. A rede pública foi responsável em 2014 por 82,04% das

matriculas, sendo que as escolas estaduais abrangem 81,82% desse total. Embora tenha havido

um aumento significativo no número de alunos que ingressam no ensino médio, sua permanência

e sucesso não acompanham o mesmo ritmo, por fatores anteriormente elencados. As tabelas 2 e 3

fazem um comparativo entre as taxas de reprovação e abandono dos alunos no ensino médio em

Sergipe, nos mostrando que os altos índices de distorção idade-série estão diretamente

relacionados. Segundo analise do Documento Base do Plano Estadual de Educação de Sergipe

(2015), cerca de 29, 7% dos alunos da rede pública ficaram retidos no ensino médio no período

analisado. O documento apurou ainda que o índice de abandono na rede estadual é superior ao de
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reprovação, igualando-se no ano de 2013. Tabela 1: comparativo das taxas de reprovação no

ensino médio por dependência administrativa Sergipe/nordeste/brasil. Fonte: Inep/MEC/

Indicadores Educacionais. Nota: SE-Sergipe ; NE- nordeste ; BR- Brasil Tabela 2: comparativo das

taxas de abandono no ensino médio por dependência administrativa Sergipe/nordeste/brasil.

Fonte: Inep/MEC/ Indicadores Educacionais. Nota: SE-Sergipe ; NE- nordeste ; BR- Brasil Diante

dos fatos elencados em relação à problemática da evasão e repetência escolar, principalmente no

ensino médio nas escolas estaduais de Sergipe, em 2009 o Estado aderiu ao ProEMI ( programa

ensino médio inovador) com um total de 17 escolas, com o objetivo de proporcionar condições que

possibilitem o acesso e a permanência do aluno na escola, e lhe garanta um ensino de qualidade

preparando-o para o mundo do trabalho e a convivência social. Sendo que na atualidade, a rede

estadual de ensino conta hoje com um total de 25 escolas com ensino inovador distribuído em 17

municípios. Para verificamos se o ProEMI está atingindo seus objetivos foi realizada uma pesquisa

com os professores do Ensino Médio da escola Nelson Mandela (antigo Médici), que se dispuseram

a colaborar com a nossa pesquisa sobre o ensino médio inovador em Sergipe. METODOLOGIA

Diante da importância do Programa Ensino médio Inovador (ProEMI), nos propomos neste trabalho

a fazer uma análise de como este programa vem sendo trabalhado nas escolas de Sergipe, para

tal, adotamos como referência para nossa pesquisa O Colégio Estadual Nelson Mandela. Para

descobrimos como vem sendo desenvolvido o processo do ensino médio inovador com os alunos

do ensino médio da escola estadual Nelson Mandela e, viabilizar o alcance dos objetivos propostos

neste estudo, foi desenvolvido uma pesquisa com abordagem qualitativa, que segundo Trivinos

(1987, p.50), o estudo qualitativo caracteriza-se por não se basear no critério numérico e

mensurável, mas assim, na sua subjetividade e totalidade. O Colégio Estadual Nelson Mandela,

situa-se em Aracaju/SE no Conjunto Médice II, Bairro Luzia. A escola conta no ano de 2016 com

1548 alunos matriculados nos turnos matutino e vespertino e oferece o ensino fundamental maior

(9 º ano) e o ensino médio. O ensino médio participa do ProEMI e estão distribuídos nas três séries

e em seis turmas de 1ª série ( três no turno matutino e três no turno vespertino), cinco turmas de

2ªsérie (duas no turno matutino e três no turno vespertino) e três turmas de 3ª série ( uma no

turno matutino e duas no turno vespertino). A estrutura física da escola conta com dezoito salas de

aula, onde são distribuídos os 1548 alunos. Através de dados obtidos na página eletrônica oficial

da Secretaria Estadual de Educação de Sergipe (SEED/SE), a escola conta com laboratório

cientifico, quadra poliesportiva, biblioteca, sala de reforço, sala de recursos, oficina e laboratório

de informática com acesso a internet. A escola é administrada por um diretor, três coordenadoras

pedagógicas, um secretário e assistentes administrativos. Para a coleta de dados optamos pela

aplicação de questionários que é um instrumento de coleta que tem o intuito de recolher

informações baseando-se, geralmente, na aquisição de um grupo representativo da população em

estudo. O questionário foi composto por questões apresentadas por escrito aos investigados e se
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caracteriza por ser do tipo fechado, pois permite obter respostas que possibilitem a comparação

com outros instrumentos de coleta de dados. O questionário foi aplicado a cinco professores que

trabalhavam no ensino médio inovador, o mesmo consistiu de duas etapas, na primeira foram

feitas questões que procuravam fazer um perfil pessoal e profissional dos professores, já na

segunda parte procuramos fazer uma sondagem das condições físicas da escola e se esta está

adequadamente equipada para o funcionamento do programa, já outras questões abordam quais

as metodologias e técnicas que os professores utilizam em suas aulas e por fim, questões sobre

como esse programa vem agindo no aprendizado dos alunos, se está alcançando seu objetivo de

melhorar as condições do ensino médio. RESULTADOS E DISCUSSÕES A seguir, discutiremos os

dados coletados, através das respostas dos cinco professores que se dispuseram a participar de

nossa pesquisa, estes não serão identificados por nomes de modo a se preservar a identidade e a

integridade dos professores que gentilmente se prontificaram a participar de nossa pesquisa. As

perguntas da primeira parte do questionário é uma sondagem acerca da identificação pessoal do

professor. Sobre esses dados podemos concluir que todos os professores que participam do ProEMI

são licenciados e possuem habilitação em suas áreas de atuação e dedicam cerca de 6 a 20 horas

ao ProEMI, englobando nesse tempo, aulas e planejamento das atividades executadas. Os

professores têm em média de 6 a 15 anos de magistério e são todos efetivos, o tempo de atuação

no ProEMI varia de 12 a 48 meses. Quanto a formação profissional, quatro professores são

graduados e uma professora é mestranda em ensino de ciências e matemática. Quando

questionados se sentem-se preparados e capacitados para trabalhar no ProEMI, três professores

afirmam que não se sentem preparados e dois professores sentem-se parcialmente preparados.

Esse fato vem corroborar o que já tínhamos avaliado nos referenciais teóricos pesquisados, ou

seja, que os professores não recebem cursos de capacitação nem de aperfeiçoamento para

trabalhar no programa. Algo mais grave pudemos verificar através da fala de umas das

coordenadoras ao afirmar que a os professores trabalham na perspectiva do ProEMI quando têm

carga horária ociosa e para não serem enviados a outras escolas para complementá-las, são

destinados a assumir as aulas que são denominadas integradoras. A escola trabalha as aulas

integradoras através dos macrocampos previstos no documento regulador do ProEMI, O currículo

do ProEMI deve ser estruturado em oito macrocampos e cada unidade deve comtemplar cinco

macrocampos, sendo 3 obrigatórios e dois de livre escolha. A escola optou por adotar como

macrocampos obrigatórios o acompanhamento pedagógico que inclui línguas, matemática e línguas

estrangeiras, nesse caso o ensino de espanhol, para os macrocampos de livre escolha optou pela

inserção das artes cênicas e cultura corporal. Chamou-nos bastante atenção em uma conversa

com a coordenadora pedagógica, ao questionarmos sobre planejamento das aulas integradoras, a

mesma deixou claro que os professores com carga ociosa preenchem suas horas com estas aulas e

só então irão se reunir e definir um projeto que atenda a todas as disciplinas trabalhadas de forma
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interdisciplinar. Quadro1: Materiais e recursos ofertados para a prática do ProEMI

Questões propostas Conceito/ Avaliação
dos professores Porcentagem(%)

Material didático pedagógico para realizar
atividades diferenciadas

Bom 40%
Razoável 40%
Ruim 20%

Qualidade dos livros didáticos utilizados
Ótimo/ Bom 20% / 20%
Ruim 40%
Péssimo 20%

Uso de equipamentos multimídias
Razoável 20%
Ruim 40%
Péssimo 40%

Uso de revistas, jornais, periódicos, etc, nas
aulas

Bom 40%
Ruim 40%
Péssimo 20%

Recursos (PDE,PDDE), para as viagens de
campo

Ruim 60%
Péssimo 40%

Através do quadro 1 podemos observar que com relação aos materiais e recursos ofertados para a

execução do ProEMI, a maioria dos professores mostram-se insatisfeitos e consideram estes

materiais e recursos insuficientes e/ou pouco atrativos para que os objetivos do programa sejam

alcançados. Os dados mostram que falta principalmente material didático para realizar atividades

diferenciadas (40% dos professores considera razoável, 40% considera ruim e 20% considera

péssimo), os recursos dos fundos PDE e PDDE também não estão sendo contemplados no

programa (60 % acha ruim e 40% acha péssimo). Quadro 2: Contribuições do ProEMI

Questões propostas Conceito/ Avaliação
dos professores Porcentagem(%)

Apresenta metodologia inovadora na prática
docente que favorece a aprendizagem.

Ótimo 40%
Bom 40%
Razoável 20%

Associa teoria e prática, dando ênfase a
leitura nas áreas de conhecimento.

Ótimo 20%
Bom 60%
Péssimo 20%

Valoriza as experiências dos alunos o que
contribui para sua formação cultural.

Ótimo 60%
Bom 20%
Péssimo 20%

Pressupõe uma perspectiva interdisciplinar
voltada para o desenvolvimento de
conhecimentos, saberes e competências do
aluno.

Ótimo 40%

Bom 40%
Péssimo 20%

O quadro 2 questiona quais as contribuições que o ProEMI oferece para o aluno de ensino médio e,

podemos perceber através dos percentuais (40% a 60% , bom ou ótimo) , que de modo geral, os

professores consideram que o programa traz sim contribuições para um ensino médio inovador e

diferenciado que proporcione melhores condições aos jovens. Apenas 20% dos professores
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consideram que nos quesitos associação de teoria e prática, valorização de experiências dos alunos

e com relação a interdisciplinaridade consideram o programa péssimo. O quadro 3 nos traz dados

referentes as atividades realizadas em sala de aula, como por exemplo, a questão da capacitação

de professores 80% considera péssimo e 20% considera ruim. Em conversa informal com a

coordenadora da escola apuramos que os professores nunca fizeram cursos de capacitação para

trabalhar no programa e também não são oferecidos cursos de aperfeiçoamento. A maior parte dos

professores considera ainda que as atividades diferenciadas são ruins (80% considera ruim e 20%

considera péssimo), sendo algumas vezes inexistentes. Este fato nos faz questionar os

pressupostos do programa que pauta-se em atividades que atraiam e ajudem a formar o jovem

voltado para a cidadania. Quanto a frequência dos alunos em aulas laboratoriais de informática,

Química, Física, Biologia e matemática 60% dos professores considera ruim, enquanto 40%

considera péssimo. Segundo dados oficiais sobre a estrutura física da escola existem laboratório de

ciências e de informática, mas segundo os professores os computadores têm acesso deficitário à

internet e o laboratório de ciências, não possui material e reagentes para efetuar aulas práticas.

Quadro 3: Atividades pedagógicas realizadas em sala de aula/ capacitação de professores/ ação

dos pais no processo educativo

Questões propostas Conceito/ Avaliação
dos professores Porcentagem(%)

Capacitação para professores
Ruim 80%
Péssimo 20%

Cobrança dos pais nas atividades realizadas
pelos alunos

Razoável 20% /
Ruim 60%
Péssimo 20%

Frequência no laboratório de informática
Razoável 40%
Ruim 40%
Péssimo 20%

Frequência no laboratório de Química, Física
e Biologia

Razoável 40%
Ruim 40%
Péssimo 20%

Atividades diferenciadas( seminários, etc) Ruim 60%
Péssimo 40%

O quadro 4 teve como objetivo averiguar quais as melhorais necessárias deveriam ser efetuadas

no ProEMI na concepção dos professores. É possível observar que 80% dos professores concordam

que ações como ampliação de espaço, maneiras como o professor desenvolve sua prática, busca

da identidade metodológica adequada ao aluno do ProEMI, já 60% dos mesmos concorda que

investimentos em materiais pedagógicos e tecnologia, conscientização dos profissionais, pais e

alunos da importância do trabalho é de suma importância para que se obtenham bons êxitos com

o programa. É válido ressaltar o quesito, “maneiras como o professor desenvolve sua prática

educativa”, pois a nosso ver demonstra que mesmo sem a capacitação necessária para atuar no
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programa os professores estão preocupados com sua prática e gostariam de melhorar. Quadro 4:

Melhorias necessárias no programa ensino médio inovador

Questões propostas Conceito/avaliação do
professor Porcentagem( %)

Ampliação dos espaços físicos CT 80%
I 20%

Maneiras como o professor desenvolve sua
Prática educativa

CT 80%
I 20%

Conscientização dos profissionais, pais e
Alunos da importância do trabalho

CT 60%
I 40%

Investimentos em materiais pedagógicos e
Tecnologias

CT 80%
CP 20%

Buscar a identidade metodológica adequada
Ao aluno do ProEMI

CT 80%
CP 20%

LEGENDA: CT- Concordo totalmente; CP- Concordo parcialmente; I- Indiferente; DP-Discordo

parcialmente; DT- Discordo totalmente. Considerações Finais Tecendo algumas considerações

finais acerca da pesquisa desenvolvida sobre o ProEMI em Sergipe e tomando como base, a análise

da Escola Nelson Mandela, é possível chagarmos a algumas conclusões:

• A primeira é que a proposta de implementação do referido programa representa uma necessária tentativa

de melhorar o ensino médio em virtude dos problemas enfrentados por este ao longo de sua história.

Através de estudo dos documentos reguladores que norteiam o ProEMI é bastante perceptível que os

objetivos traçados têm grande possibilidade de obter êxito quando atendidas todas as condições propostas

pelo projeto;

• A segunda é que embora os professores pesquisados concordem com a importância e contribuição do

programa ensino médio inovador para melhoria do ensino médio, contribuindo com a formação de nossos

jovens, estes também reconhecem que não foram preparados por cursos de capacitação quando do inicio

de sua implementação e, continuam com o mesmo sentimento mesmo tendo se passado 5 anos da

implementação do programa na escola, pois segundo eles, não existem cursos de formação continuada

promovidos pela escola nem tão pouco por órgãos competentes para estes professores, cabendo aos

mesmos a busca independente para melhoria de sua prática docente.

Vale ressaltar ainda que a escola não atende as designações de espaço físico proposto pelo programa. Falta

investimento tanto na estrutura física da escola, material didático e pedagógico e na capacitação dos

professores. As tentativas de melhorar a qualidade da educação de modo geral, são sempre válidas e necessitam

de condições tanto de espaços físicos escolares adequados quanto de profissionais da educação capacitados que

atuarão para que estas politicas sejam implantadas e tornem-se bem sucedidas, no entanto, a presente pesquisa

demonstra que esse fato não acontece, tendo em vista, pudemos observar através de nossa pesquisa que
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nenhuma das condições citadas para o sucesso do referido programa são observadas nesta escola. É lamentável

dizer que pelo exposto, existe grande possibilidade do ProEMI, pelo menos nesta escola, estar fadado ao lugar

comum de algumas politicas em nosso país, ser apenas mais uma dentre outras que fracassaram ou no mínimo

não obtiveram os resultados esperados. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS AMARAL, Daniela Patti de,

OLIVEIRA, Renato José. Na Contramão do Ensino Inovador: Propostas do Legislativo Federal para Inclusão

de disciplinas Obrigatórias na Escola. Cadernos Cedes, Campinas, v. 31, n.84, p. 209-230, maio-agosto, 2011.

Documento Base do Plano Estadual de Educação de Sergipe: PEE/SE, Sergipe, maio, 2015. Documento

Orientador: Programa Ensino Médio inovador, 2014. Forum Estadual de Educação de Sergipe: Números da

Educação em Sergipe. Aracaju, março, 2015. TRIVINOS, Augusto N. S. Introdução à pesquisa em ciências

sociais: a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: atlas, 1987.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS AMARAL, Daniela Patti de, OLIVEIRA, Renato José. Na Contramão

do Ensino Inovador: Propostas do Legislativo Federal para Inclusão de disciplinas Obrigatórias na

Escola. Cadernos Cedes, Campinas, v. 31, n.84, p. 209-230, maio-agosto, 2011. Documento Base do

Plano Estadual de Educação de Sergipe: PEE/SE, Sergipe, maio, 2015. Documento Orientador: Programa

Ensino Médio inovador, 2014. Forum Estadual de Educação de Sergipe: Números da Educação em

Sergipe. Aracaju, março, 2015. TRIVINOS, Augusto N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais:

a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: atlas, 1987.
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