
Ponto de Partida 

A escola tem sido efetivamente um espaço onde todos e  
todas podem aprender e se desenvolver? Ou apenas alguns 
 têm tirado proveito dela? 

Para a escola ser uma instituição promotora de aprendizagens para 
todas e incentivadora de práticas democráticas e emancipadoras, é 
preciso observar se as relações humanas ocorridas dentro dela estão 
amparadas em um princípio inclusivo.
 
Nesse sentido, como a comunidade escolar pode se responsabilizar 
por uma educação que não deixe ninguém para trás? O princípio da 
colaboração entre as pessoas, da construção de parcerias, do trabalho 
em rede e a possibilidade de todas se sentirem competentes para 
ensinar, aprender e compartilhar são alguns dos elementos para essa 
educação de compromisso com o outro, com o planeta e com a vida.
 
Objetivo 
 
Mapear os instrumentos, práticas e relações na escola criadores de 
inclusão e exclusão de estudantes, educadoras e comunidade escolar. 
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“COMO CONSTRUIR UMA  
ESCOLA QUE NÃO DEIXE NINGUÉM 
PARA TRÁS?”
Inspirado no episódio  
Eu, você e o mundo todo,  
da série Corações e mentes,  
escolas que transformam



Etapas:
 
1. Exibição do episódio 2
2. Roda de conversa 
3. Criação de mapas da inclusão e exclusão escolar
4. Avaliação 
 

Desenvolvimento  
 
1. Exibição do episódio 2 
 
Antes de iniciar, apresente o Plano de Formação de Educadores ao 
seu grupo. Conte como cada etapa está organizada, a duração, os 
materiais e os resultados esperados. Organize a exibição do episódio 
para o grupo. Você pode, antes ou depois da exibição, compartilhar 
informações básicas sobre a série (veja a página completa do episódio 
no Videocamp). Vale também levantar as expectativas das educadoras 
para o momento ou ainda convidá-las a pensar sobre o título do 
episódio. 
 

Para saber o desenvolvimento das próximas etapas, acesse aqui.  
 
Os Planos de Formação de Educadores estão disponíveis para usuários 
cadastrados na plataforma Videocamp como educadores. Para acessá-
los, entre na página de cada episódio de ‘Corações e mentes, escolas que 
transformam’ e clique no botão “Planejamento de Aula”, localizado abaixo do 
cartaz da série.
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https://www.videocamp.com/pt/movies/ep-2-coracoes-e-mentes-i-eu-voce-e-o-mundo-todo

