Proposta Pedagógica da Rede Sesi de Educação
A rede Sesi de Educação, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de
solidariedade humana, tem como objetivo geral oferecer às comunidades nas quais está
inserida a Educação Básica - Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio - e
tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum
indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no
trabalho e em estudos posteriores.
A linha pedagógica está fundamentada nas ações desenvolvidas que estão em constante
reflexão e avaliação para que novas práticas sejam desenvolvidas com vistas à inovação;
considera o educando a partir da sua história de vida, das experiências que já vivenciou;
visa o desenvolvimento de competências e habilidades essenciais para enfrentar os
desafios da vida; valoriza a interação entre as pessoas e destas com o meio social na
construção dos conhecimentos; e aborda os conhecimentos na perspectiva crítica,
desvelando significados ocultos com vistas à formação de verdadeiros cidadãos.
Tem como finalidade educativa a busca da formação integral de seus educandos e o
delineamento de sua prática pedagógica, baseando-se na(o):
•

Promoção do sucesso educativo que procura assegurar a todos os educandos um nível
de escolarização bem-sucedida;

•

Desenvolvimento de competências que traduzam os chamados pilares da educação para
um mundo em mudança: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e
aprender a ser;

•

Incentivo à inovação pedagógica e o trabalho colaborativo;

•

Mobilização da comunidade escolar para a participação na vida escolar.
A Rede Sesi prima por uma educação de qualidade comprometida com os princípios da
ética, estabelecendo como finalidade da educação a formação das competências
básicas, como meios de efetivação da cidadania, a construção da identidade cultural e
formação para o mundo do trabalho.
DA EDUCAÇÃO INFANTIL
A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, na Rede Sesi de Educação,
tem como objetivo o desenvolvimento integral da criança até os cinco anos de idade, em

seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando a ação da
família e da comunidade.
DO ENSINO FUNDAMENTAL
O Ensino Fundamental, etapa obrigatória da Educação Básica, tem como objetivo a
formação básica do cidadão, mediante:
 o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno
domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
 a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes
e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
 o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de
conhecimentos e habilidades, e a formação de atitudes e valores;
 o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de
tolerância recíproca em que se assenta a vida social.
DO ENSINO MÉDIO
O Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, tem como objetivos:
 a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino
fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;
 a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de
ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;
 o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;
 a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos,
relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.
AÇÕES DAS ESCOLAS SESI PARA COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR
• Leitura e escrita – AlfaSesi
• Aulas de Empreendedorismo e Inglês a partir da Educação Infantil
• Educação Tecnológica – Lego Zoom e Robótica
• Realizador oficial do Torneio Regional de Robótica
• Atividades esportivas e de competição JIRES – Jogos Internos da Rede Sesi
• Sistema Sesi de Avaliação – Sisa

• Aulão Enem e Turma Foco
• Olimpíada Interna de Matemática
• Curso técnico do Senai articulado ao Ensino Médio do Sesi: Educação Básica
articulada à Educação Profissional – EBEP
• Grupo de estudo com orientação – monitoria
• XD Education – Projeto piloto em algumas Unidades
• Plataforma Adaptativa Geekie
• Feira de Negócios da Família Empreendedora – Fenefe
• Programa de Saúde Bucal (acompanhamento anual de ocorrências em saúde
bucal, com foco em prevenção)
• Projeto Segurança e Saúde nas Escolas
• Projeto Gente Miúda na Cozinha (educação alimentar)
• Sesi sem fronteiras (elevar o nível de proficiência da língua inglesa)
• Sesi ONU

