
Acordo de
CONVIVÊNCIA



• Formação sobre a criação do ESTATUTO DA CRIANÇAS E ADOLESCENTE – Góes

• Definição do processo de construção do manual 

ETAPAS DA CRIAÇÃO | FORMAÇÃO com OS EDUCADORES



1ª Oficina: Desenvolvimento manual do aluno / Ações e práticas dos educandos

1º Etapa: Direitos e Deveres, O que são regras e premissa? Contrato, acordo, combinado? 
Como seria uma sociedade sem regras? Conscientização sobre a importância dos direitos 
humanos - Linha de tempo - declaração universal dos direitos humanos - Constituição 
federal - Artigo 227 - Apresentar o ECA - vídeo sobre a história dos direitos humanos 

2º Etapa: 30 Artigos - Discussão sobre os artigos da declaração universal dos direitos 
humanos 

3º Etapa: Respeito - Igualdade e equidade - comprometimento - Inclusão - Combate ao 
preconceito - Confiança (Divisão por interesse) 

4º Etapa: Criação dos direitos e deveres 

5º Etapa: Proposta de ações / procedimentos 

APROVAÇÃO DO DOCUMENTO EM ASSEMBLEIA CONDUZIDA PELO NÚCLEO DE JOVENS 
– Em processo – Educadora Dandara

ETAPAS DA CRIAÇÃO | FORMAÇÃO cOm oS EDUCANDOS 



• É garantido para você criança ou adolescente ter seus direitos assegurados.

• Poder opinar e se expressar no ICS.

• Ter assegurado o direito de não ser discriminado por raça e etnia, orientação sexual, gênero,
condição social, religião, não crença e aparência física.

• Usufruir do espaço limpo e organizado.

• Ter o aprendizado como foco central.

• Conviver em um ambiente sem quaisquer tipos de violência (física, verbal e psicológica).

• Garantir pela preservação da autoimagem e da Instituição.

• Inclusão da pessoa com deficiência nas atividades do ICS.

• Ser atendido em suas dificuldades de aprendizado, visando à inclusão de pessoas com
deficiências de acordo com as orientações pedagógicas.

DIREITOS DOS (AS) EDUCANDOS (AS)



• Responsabilidade nos horários de entrada, intervalo, saída e no rodízio (trocas) das aulas.

• Comprometimento com as atividades propostas pelos educadores (as).

• Ter respeito e responsabilidade em todas as dependências dos polos e em seu entorno.

• Acolher com cordialidade os novos educandos (as) e profissionais, integrando ao ambiente
do ICS.

• Cuidado com a conservação do prédio, instalações, equipamentos (carteiras, computadores,
instrumentos, mesas, entre outros).

• Utilização da camiseta nas dependências do ICS.

DEVERES DOS (AS) EDUCANDOS (AS)



• Não publicar qualquer tipo de conteúdo das aulas ou demais atividades do ICS, como
vídeos, fotografias ou publicações em redes sociais, evitando expor os (as) educandos (as),
educadores (as) e colaboradores (as) sem prévia autorização das pessoas envolvidas.

• Não ter atitudes de violência (agressão física, verbal e psicológica).

• Diante de pessoas com deficiência ou quaisquer dificuldades incluir e adaptar, sendo 
proibido qualquer forma de discriminação.

• Cabe aos educandos (as)  tratar todos os educadores  (as) com respeito e igualdade. 

• É proibido o uso de drogas, fumo, bebida alcoólica, bem como portar materiais cortantes,
armas de fogo nas dependências do ICS.

• É de responsabilidade do educando (a) o cuidado com seus pertences e objetos pessoais. O
Instituto não se responsabilizará por qualquer objeto furtado, quebrado ou perdido.

DEVERES DOS (AS) EDUCANDOS (AS)



• Manter os espaços limpos e organizados.

• Comprometimento com o ensino e aprendizado dos educandos (a).

• Promover a diversidade de gênero, raça e etnia, cultural e orientação sexual.

• Garantir o direito de não ser discriminado por raça e etnia, orientação sexual, gênero,
condição social, religião, não crença e aparência física.

• Promover a convivência em um ambiente sem quaisquer tipos de violência (física, verbal ou
psicológica).

• Promover a inclusão de pessoas com deficiência.

• Inserir os novos educandos (as) nas atividades, nos ciclos de relacionamentos, entendendo
de forma empática o protagonismo no acolhimento e integração.

• Cabe aos educadores tratar todos os educandos (as) com respeito e igualdade.

DEVERES DO ICS



Limpeza, equipamentos e materiais

1- Diálogo

2- Notificação por escrito

3- Em caso de recorrência, solicitar presença dos familiares

Horários -Tolerância de 15 minutos com justificativa

1- Advertência verbal

2- Comunicação para o familiar por telefone

3- Notificação por escrito e assinada pelo responsável

Observação: Caso a notificação não seja assinada o educando (a) não poderá entrar nas aulas sem a presença do
responsável.

AÇÕES O QUE ACONTECE  QUANDO OS DIREITOS E DEVERES NÃO FOREM CUMPRIDOS?



Uniforme
Uso obrigatório, em caso de camisetas rasgadas, surradas e manchadas as mesmas devem ser entregue no ICS
para realização da troca.

1- Advertência verbal e registro no caderno de ocorrências

2- Advertência por escrito e assinada pelo responsável

3- Suspensão nas aulas mediante termo assinado pelo responsável

Agressões físicas e verbais:

1- Diálogo

2- Notificação por escrito

3- Suspensão nas aulas mediante termo assinado pelo responsável

Observação: o educando (a) não poderá entrar nas aulas sem a presença do responsável.

AÇÕES O QUE ACONTECE  QUANDO OS DIREITOS E DEVERES NÃO FOREM CUMPRIDOS?



Redes Sociais e Ferramentas de Comunicações (WhatsApp)
Não publicar qualquer tipo de conteúdo, vídeos, fotos ou textos sem prévia autorização das pessoas envolvidas.

1- Advertência verbal e registro no caderno de ocorrências

2- Advertência por escrito e assinada pelo responsável

3- Suspensão nas aulas mediante termo assinado pelo responsável

Observação: o educando (a) não poderá entrar nas aulas sem a presença do responsável.

Faltas
3 faltas consecutivas ou 5 alternadas sem justificativa o educando (a) perderá a vaga no ICS.

Drogas e Armas
No caso de ocorrência será feito o contato imediato com a família e o educando (a) será suspenso até que o
responsável compareça no ICS.

AÇÕES O QUE ACONTECE  QUANDO OS DIREITOS E DEVERES NÃO FOREM CUMPRIDOS?



2ª Oficina: World café - Avaliação dos educandos sobre o processo de construção 

Os Encontros: Apresentação da linha do tempo dos direitos humano, divisão por interesse, 
criação dos direitos deveres e procedimentos?

“Acreditamos que abriu a visão dos alunos sobre os direitos humano.  As atividades foram 
bastante produtivas principalmente o levantamento de ideias. ”

“Consideramos positiva a divisão por interesse devido as pessoas terem a mesma linha de 
pensamento”

ETAPAS DA CRIAÇÃO | FORMAÇÃO cOm oS EDUCANDOS 



2ª Oficina: World café - Avaliação dos educandos sobre o processo de construção 

Os levantamentos do grupo sobre as propostas dos valores foram satisfatórios, com isso 
contribuiu para o seu desenvolvimento? (Debates, discussões a forma como foi conduzida essa atividade).

“Foi difícil dividir os grupos, mas foi bacana o assunto, os debates em sala, e falar um pouco 
sobre o ponto de vista dos alunos, contribuiu para nosso desenvolvimento. ”

Dificuldades que encontramos e o que poderíamos melhorar? Podíamos conduzir de outra 
forma?

“Processo de autonomia em criar os direito e deveres sem intervenção do professor. ”
“ Dificuldade de expressar opinião porque não tinha afinidade com alguns alunos. ”

Processo de melhoria será discutido na reunião com os educadores.

ETAPAS DA CRIAÇÃO | FORMAÇÃO cOm oS EDUCANDOS 


