Olá, Jovem egressos da Escola da Escolha!!!
Temos confiança que esta será uma ótima oportunidade para você, Jovem Protagonista, levar para
os diversos estados e municípios brasileiros as suas experiências exitosas vivenciadas nas Escolas de
Referência em Ensino Médio de Pernambuco.
Este documento traz informações e orientações sobre a Formação em Ações Protagonistas que será
realizada em janeiro de 2019.
SOBRE AS AÇÕES PROTAGONISTAS
O modelo da Escola da Escolha, desenvolvido pelo ICE, incorpora diversas estratégias e práticas que
foram concebidas para fortalecer o Princípio Educativo do Protagonismo, potencializando sua
compreensão e vivências nas escolas parceiras.
Algumas dessas estratégias contam com a participação voluntária de Jovens Protagonistas egressos
de escolas que seguem o modelo (você!), pois o ICE acredita que a força dessas ações reside na
riqueza do conteúdo e experiências trazidas pelos jovens que já vivenciaram as Práticas e
Metodologias da Escola da Escolha.
Dentre as ações que contam com a participação voluntária de jovens egressos estão o Acolhimento,
a Semana de Protagonismo, o Fórum de Protagonismo dentre outras, as chamamos de Ações
Protagonistas.
Para contribuir com essas atividades nas escolas que iniciarão a implantação do modelo em 2019, o
jovem interessado precisa se inscrever e participar da Formação, conforme detalhado a seguir.
A FORMAÇÃO
Acontecerá no período de 20/01/2019 a 26/01/2019 em Recife.
É uma formação imersiva, ou seja, você estará conosco no hotel, durante todos esses dias.
Os conteúdos apresentados na formação têm o objetivo de prepará-lo para a atuação nas escolas.
Durante todo o período você será observado, pois para o ICE é muito importante que você tenha
postura adequada e capacidade técnica para a realização das atividades.
Portanto, participar da formação não é garantia de que você será chamado para atuar nas escolas
parceiras.
Após essa formação, no dia 04/02/20191, o ICE entrará em contato com você via e-mail com mais
informações sobre sua atuação.
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Para participar da formação você deve se inscrever através do formulário disponibilizado online,
atendendo a todos os requisitos, listados a seguir:
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Ter concluído o Ensino Médio em umas das Escolas Públicas em Tempo Integral de PE
Ter 18 anos ou mais.
Possuir CPF e Carteira de Identidade
Possuir Conta Bancária em seu nome ou ter condições de abrir a conta até uma semana
antes da Formação
Apresentar características pessoais como: sociabilidade, espírito gregário, boa desenvoltura
para falar em público, protagonista, líder, saber trabalhar harmonicamente em equipe, saber
ser liderado e ter potencial para atuar liderando pessoas.
Ter disponibilidade de atuação como voluntário em 2019
Ter disponibilidade para viagens (inclusive interestaduais)
Preencher o formulário de inscrição até dia 16/12/20181
Ler e concordar com o regulamento

Inscrições para a Formação presencial:
A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet entre os dias 19/11/2018 e 16/12/ 20181.
As inscrições são gratuitas!!!
Link para o formulário de inscrição: https://goo.gl/forms/xODhzT5VDEKodixr1
Se houver dúvidas sobre o processo de inscrição, escreva para: plan.logjps@gmail.com
A divulgação dos jovens pré-selecionados para participar da formação será no dia 04/01/20191, via
e-mail.
A pré-seleção para a participação na formação será feita através da verificação dos dados do
formulário. Os critérios para essa seleção estão detalhados ao final do documento.
O registro oficial para a participação na Formação é restrito a uma pessoa, que será a única
responsável por suas atribuições, por ler e aceitar os termos e participar de todo o treinamento.
Sobre Critérios de Avaliação:
Abaixo estão descritos os critérios de avaliação que serão utilizados em cada uma das etapas:
1ª Fase: Preenchimento do formulário
▪ Maior de 18 anos
▪ Possuir os documentos solicitados
▪ Preenchimento do formulário no prazo divulgado
▪ Disponibilidade para participar da formação presencial nos dias 20 a 26 de Janeiro de 2019
em Recife
▪ Características apresentadas

▪
▪
▪
▪

Disponibilidade de atuação como voluntário em 2019
Vivências na Escola da Escolha
Ler e concordar com o regulamento
Número de vagas para a formação

2ª Fase: Formação Presencial
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Postura
Assiduidade
Experiência em facilitação de grupo
Perfil de liderança
Trabalho em grupo
Protagonismo
Comunicação
Comportamento durante a formação
Experiências, vivências e repertório

Responsabilidades do voluntário:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Participar das reuniões, formações e encontros
Ser referência como jovem protagonista
Estudar os materiais disponibilizados
Seguir os acordos e combinados
Preencher e enviar os relatórios e arquivos solicitados
Se vestir adequadamente de acordo com a ocasião
Respeitar o horário de recolher nos hotéis
Não aceitar convites de professores, membros da Secretaria e Equipe de Implantação
Proibido consumo de qualquer tipo de droga e consumo de bebidas alcoólicas durantes o
período das ações junto ao ICE

Das disposições finais:
▪
▪
▪

▪

▪

O e-mail de comunicação com o ICE será aquele que foi cadastrado na ficha de inscrição
Será realizada uma pré-seleção dos inscritos a partir do preenchimento do formulário para a
participação da Formação presencial
A participação na Formação é essencial para a sua preparação. Só assim você estará
atualizado e preparado para atuar nas escolas junto aos novos estudantes. Caso você não
possa participar da Formação não poderá atuar nas ações a serem realizadas nas escolas
A participação na Formação não é remunerada. Ela faz parte do processo formativo e de
observação e análise da atuação dos participantes para posterior participação nas ações nas
escolas
A hospedagem e alimentação dos participantes durante a Formação será oferecida pelo ICE.
Gastos extras (com frigobar, lavanderia, etc.) não estão inclusos e não serão reembolsados

▪

▪

▪
▪

O deslocamento terrestre de jovens de outras cidades de Pernambuco até o local da
Formação (em Recife) poderá ser custeado pelo ICE, sob a condição prévia de análise de
caso a caso conforme informações aplicadas no formulário de inscrição pelo jovem
Você deve ter disponibilidade para viajar, pois o local das ações pode variar muito, visto que
o ICE atua em parceria com diversos estados e municípios. Antes de cada ação serão feitas
consultas de disponibilidade com todos os participantes, para que possam se candidatar e se
organizar para as viagens
Caso você necessite, o ICE poderá fornecer uma declaração de participação na Formação e
nas demais Ações Protagonistas, com o período e a carga horária específica.
Você continuará a ser observado de acordo com os critérios expostos neste documento ao
longo de toda sua atuação junto ao ICE. Comportamentos e posturas inadequadas não serão
aceitos e você pode deixar de ser chamado para participar das próximas ações.

O participante isenta o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação de toda e qualquer
responsabilização civil e/ou criminal durante o período de participação e atuação nas ações
realizadas junto ao ICE, declarando-se o único e exclusivo responsável pelos seus atos.
O Instituto de Corresponsabilidade pela Educação tem o direito de alterar datas e informações deste
documento desde que seja informado aos inscritos e participantes.
Mais informações entrar em contato com o e-mail: plan.logjps@gmail.com

