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 APRESENTAÇÃO
 Neste Caderno Orientador o(a) Mediador(a) encontrará orientações 
sobre a organização das atividades da oficina, com sugestão de 
horários para sua aplicação e os materiais de apoio (vídeo, 
textos e atividades) que serão utilizados para aprofundar os 
estudos sobre o tema. 
 A temática que será abordada nessa oficina do 
Programa Formação em Ação tem como origem as 
solicitações feitas pelas escolas nas últimas avaliações 
que a Secretaria de Estado de Educação realizou. O 
atendimento de adolescentes em conflito com a lei não 
é uma discussão nova nas escolas do Estado do Paraná. 
No entanto, verifica-se muita dificuldade em trabalhar 
pedagogicamente com esses(as) adolescente(s), por toda 
complexidade que envolve o atendimento ao(à) estudante 
com este perfil. Essa oficina pode ser também aplicada 
em escolas que não tenham adolescentes em conflito 
com a lei, mas tenham adolescentes com problemas de 
comportamento.
 A presente proposta buscou apresentar um múltiplo olhar sobre a 
temática, por entendermos que não há uma única explicação para as causas que 
levam os(as) adolescentes a cometerem atos infracionais. Assim, a oficina do Programa 
Formação em Ação “Atendimento escolar ao(à) adolescente em conflito com a lei” tem 
como objetivos:

• Contextualizar historicamente as legislações específicas ao atendimento do(a) 
adolescente em conflito com a lei;

• Oferecer uma visão teórica atualizada que permita ao profissional da educação 
compreender o perfil do(a) adolescente em conflito com a lei;

• Apresentar os fatores de risco e de proteção relacionados ao ato infracional;
• Proporcionar a compreensão do papel das instituições de ensino na vida do(a) 

adolescente em conflito com a lei, apresentando estratégias pedagógicas para o 
atendimento desse(a) estudante.

• Suscitar a discussão sobre relatos de vida de adolescentes em conflito com a 
lei, promovendo a discussão de possíveis ações que a comunidade escolar pode 
oferecer.

• Com o objetivo de estudar, refletir, discutir e propor ações relacionadas a 
essa questão, esta Oficina está organizada em dois períodos de quatro horas, 
totalizando oito horas de estudos destinados à Formação em Ação.

Desejamos um excelente dia de
trabalho a todos.
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MOMENTO 1
PRIMEIRO PERÍODO

• Abertura/Acolhida (10 minutos).
• Apresentação da proposta de trabalho (10 minutos).
• Apresentação do vídeo (20 minutos): O atendimento educacional ao adolescente 

em conflito com a lei – 1º Bloco (TV Paulo Freire).
• Em grupos de até 10 pessoas, realizar a leitura do texto presente no Anexo 1:
•  Após a leitura, realizar a atividade encontrada ao final do Anexo 1 (1 hora e 20 

minutos).

Intervalo: 20 minutos

• Leitura e discussão do texto localizado no Anexo 2.
• Após a leitura, realizar as atividades encontradas ao final do Anexo 2 (1 hora e 

40 minutos).

SEGUNDO PERÍODO
• Apresentação do vídeo: O atendimento educacional ao adolescente em conflito 

com a lei – 2º Bloco (TV Paulo Freire) (20 minutos).
• Em grupos, realizar a leitura dos textos do Anexo 3.
• Após a leitura, realizar as atividades encontradas ao final do Anexo 3 (40 

minutos).
• Leitura dos relatos de histórias de vida (40 min).

Intervalo: 20 minutos

• Atividade 4 (1 hora).
• Socialização dos encaminhamentos (30 minutos hora).
• Avaliação final e proposta de novas oficinas (20min).
• Fechamento dos trabalhos (10 minutos).
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PROVIDÊNCIAS INICIAIS
 Prezado mediador
 Para facilitar a organização do espaço e dos recursos que serão utilizados durante o 
dia da Oficina, elencamos a seguir os materiais que deverão ser providenciados:

• Sala com capacidade para reunir todo o grupo.

• Salas para reunir os grupos disciplinares - até 10 participantes.

• Projetor e caixas de som (para a visualização dos dois blocos do 
Vídeo “O atendimento educacional ao adolescente em conflito 
com a lei”)

• TV e pen-drive (segundo período).

• Xerox ANEXO 1 -  Texto “Histórico da legislação sobre o 
atendimento do(a) adolescente em conflito com a lei” e questões 
para o debate;

• Xerox ANEXO 2 – Textos: “Perfil do adolescente em conflito com 
a lei”  e “Transtornos Disruptivos do controle de impulsos e da 
conduta” ; e questões para o debate;

• Xerox ANEXO 3 – Textos “Fatores de Risco e de Proteção” e 
“Adolescente em conflito com a lei e a escola”; e questões para 
o debate.

• Xerox ANEXO 4 – ATIVIDADE:  Estudo de histórias de vida 
e propostas de encaminhamentos pedagógicos para os 
adolescentes.

• Dados atualizados de abandono e evasão por série atualizados 
da escola.

• download dos relatos dos adolescentes (em MP3);

• download dos dois blocos do vídeo: “O atendimento educacional 
ao adolescente em conflito com a lei”.
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ROTEIRO DE TRABALHO
PARA O(A) MEDIADOR(A) DA OFICINA

 Este roteiro de trabalho objetiva auxiliá-lo(a) na organização e condução dos estudos 
e discussões que ocorrerão ao longo das oito horas de trabalho destinadas a esta Oficina, 
que integra a proposta da Formação em Ação. Para facilitar seu trabalho, sugerimos que, 
após ler este roteiro, assista previamente aos vídeos e leia os textos (texto 1, texto 2 e 
texto 3) contidos nos anexos (Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3 e Anexo 4) presentes neste 
material. Será necessário providenciar previamente material contendo dados atualizados 
de abandono e evasão da escola, por série, para ser distribuído aos participantes da Oficina 
na segunda atividade do dia.

 Após a acolhida dos participantes da formação e abertura, apresentar a proposta de 
trabalho para o dia e iniciar a oficina exibindo o vídeo O atendimento educacional ao adolescente 
em conflito com a lei – 1º Bloco (Disponível na página da oficina).

 O vídeo apresenta o programa “Educação em Debate” no qual foi discutido o tema 
“O atendimento educacional ao adolescente em conflito com a lei”. O vídeo foi produzido pela Tv 
Paulo Freire, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, a pedido do Departamento 
de Educação de Jovens e Adultos, especialmente para esta oficina. O vídeo apresenta os 
desafios do atendimento escolar aos adolescentes em conflito com lei, o papel da escola e 
de outras instituições, bem como o perfil desse adolescente. 

 O vídeo contou com as seguintes participações: Médica Psiquiatra que atua no 
Centro Socioatendimento de Curitiba, Claudia Maruyama Menoncin; Procurador do 
Ministério Público do Estado do Paraná, Murillo José Digiácomo; a professora Doutora 
em Educação, Márcia Regina Mocelin e a professora Mestra em Educação, Stela Maris 
Britto Maziero, ambas professoras da Rede Estadual de Educação atuando no Centro 
Socioatendimento de Curitiba.

 Depois do vídeo, organize os(as) professores(as) em até 10 integrantes e solicite 
que elejam um Mediador para cada grupo, que ficará responsável por conduzir os debates. 
Distribua cópias do Anexo 1 “Histórico da legislação sobre o atendimento do(a) adolescente 
em conflito com a lei”. Os grupos irão ler o texto e em seguida realizar o debate. 

 Para facilitar a discussão sobre o tema, sugerimos algumas questões que se encontram 
ao final do Anexo1. As respostas às questões não precisam ser registradas pelo grupo, mas 
é importante incentivar a participação de todos porque esse debate é fundamental para a 
sequência dos trabalhos.

 Após o intervalo, os(as) professores irão se reunir novamente em pequenos grupos. 
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Para essa atividade é importante distribuir cópias do Anexo 2 e também cópia dos dados 
atualizados de abandono e evasão por série atualizados da escola.

 Algumas questões devem ser colocadas em discussão para aproximar a conversa 
apresentada no vídeo e a leitura do Anexo 2 à realidade da(s) escola(s) que atendem 
adolescentes em conflito com a lei ou então com problemas de comportamento, ao final 
do Anexo 2, sugerimos algumas questões norteadoras.

 Para dar início aos trabalhos do Segundo Período da Oficina, sugerimos iniciar 
com o grande grupo assistindo ao 2° bloco do vídeo “O atendimento educacional ao adolescente 
em conflito com a lei”. Em seguida, nos grupos anteriores, distribuir cópias do Anexo 3. 
Os grupos irão ler o texto e em seguida realizar um debate a partir das questões que se 
encontram após os textos.

 A última atividade tem como objetivo ampliar a compreensão sobre os fatores que 
levam o adolescente a cometer um ato infracional, bem como os fatores de proteção, para 
que se possa repensar a sua prática, ampliando as possibilidades de inclusão desses(as) 
estudantes.

 Para essa atividade é importante que os participantes 
permaneçam em pequenos grupos. Solicitamos que 
seja realizado o download dos relatos dos adolescentes 
(em MP3), que pode ser ouvido na Tv Pendrive ou 
em outro aparelho. Também solicitamos que seja 
disponibilizada uma cópia por grupo dos relatórios 
colhidos a partir do atendimento dos adolescentes 
(Anexo 4).

 Os relatos foram gravados na Rádio CENSE 
Curitiba. A Rádio CENSE Curitiba, constituída 
como um projeto de Educomunicação (campo 
de convergência entre educação e comunicação), 
é atividade desenvolvida na Disciplina de Arte, 
com proposta própria, sob responsabilidade da 
professora Stela Maris Britto Maziero.

 Tem como finalidade precípua, a promoção 
de atividades educativas e culturais, inseridas no Programa 
Escolar do Centro de Socioeducação, através do rádio e tem 
ainda, o objetivo de produzir programas educativos, culturais e artísticos, 
desenvolvendo o protagonismo do socioeducando. A realização das atividades vincula 
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a Arte às demais disciplinas da matriz curricular utilizando-se do meio de comunicação 
como complemento do Programa Escolar e todos os adolescentes participam da atividade 
realizada semanalmente.

 A partir da análise dos relatos, convidamos os participantes e realizarem o 
levantamento dos fatores de risco e de proteção presentes nas histórias de vida desses 
adolescentes. É importante também que o grupo faça encaminhamentos pedagógicos que 
podem ser adotados pela instituição de ensino para acolher esses adolescentes.

 Ao retornar ao grande grupo você, mediador(a) da Oficina, solicitará que cada grupo 
apresente resumidamente os encaminhamentos para cada caso. É importante também que 
o grupo realize uma avaliação da oficina e proposição de novos temas, por meio do acesso 
ao link:

https://goo.gl/9QnE9D

O Departamento de Educação de Jovens e Adultos deseja um 
excelente dia de trabalho a todos.
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