
Programa Ética e 
Cidadania:

Construindo 
valores na escola e 

na sociedade

http://www.mec.gov.br/seif/eticaecidadania/index.html



Iniciar, retomar e/ou aprofundar ações 
educativas que levem à formação ética e moral 
de todos os membros que atuam e participam 
das instituições escolares.

Desenvolver ações com a comunidade 
escolar e sociedade local, fundamentadas nos 
eixos temáticos: Ética, Convivência 
Democrática, Direitos Humanos e Inclusão 
Social. 

Objetivos



Incentivar a constituição do Fórum 
Escolar de Ética e  Cidadania em cada 
escola como instrumento de ação.

Promover o processo de inclusão nas 
escolas,  tornando-as abertas às 
diferenças e à promoção da igualdade de 
oportunidades para todas as pessoas.

Objetivos



No período 2004-2006, foram enviados 34.000 
kits para as escolas de Educação Básica 

No Programa estão envolvidos o Ministério da 
Educação, a Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos e as Secretarias de Educação dos 
Estados e Municípios.

Abrangência do Programa



Princípios que orientam o Programa 
Ética e Cidadania

Fortalecer o protagonismo de alunos na construção
de valores, de conhecimentos pessoais, sociais e 
políticos, visando à cidadania.

Contribuir para a formação dos educadores, a fim 
de que possam atuar com a intencionalidade 
necessária à construção de uma sociedade mais 
justa, solidária e feliz.



Operacionalização

Produção de materiais.
Formação continuada da comunidade 
escolar.
Organização e funcionamento, em cada 
escola participante, do Fórum Escolar de 
Ética  Cidadania.



O Comitê Gestor do Programa é
composto por representantes do CONSED, 
da UNDIME e das seguintes Secretarias do 
Ministério da Educação:  SEB, SETEC, 
SEESP, SEED, SECAD, SEDH com o 
objetivo de  acompanhar e propor temas, 
conteúdos e ações.



Módulo de Ética



Objetivos

Levar  ao cotidiano das escolas reflexões 
sobre a ética, os seus valores e os seus 
fundamentos.

Gerar reflexões e ações sobre o significado e 
importância da Ética para o desenvolvimento 
dos seres humanos e suas relações com o 
meio em que vivem.



Módulo 
Convivência Democrática



Objetivos
Promover a construção de relações interpessoais 
mais democráticas na escola e na comunidade, por 
meio de:

a) assembléias escolares;

b) grêmios estudantis;

c) estratégias de resolução e de mediação de conflitos;

d) estratégias de aproximação entre escola, família e 
comunidade.



Módulo
Direitos Humanos



Objetivos

Desenvolver a temática dos direitos humanos 
visando à construção de valores socialmente 
desejáveis;

Conhecer e desenvolver experiências educativas 
centradas na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (DUDH) e no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA).



Módulo
Inclusão Social



Objetivos
Construir escolas inclusivas, abertas às diferenças 
e à igualdade de oportunidades para todas as 
pessoas;

Desenvolver ações que questionem as exclusões, 
os preconceitos e as discriminações advindas das 
distintas formas de deficiência e das diferenças 
sociais, econômicas, psíquicas, físicas, culturais, 
religiosas, raciais, ideológicas e de gênero.



Módulo 
Informações bibliográficas e documentais





Diretrizes do funcionamento e organização do 
programa

Descentralizado: cada escola pode seguir o caminho 
que considerar mais adequado ao desenvolvimento do 
Programa.

Não-linear: a estrutura dos recursos didáticos e 
materiais pedagógicos dão liberdade de ação às 
escolas.

Não-hierárquico: Não há pré-requisitos de conteúdos 
para o desenvolvimento do programa e os canais de 
comunicação e trocas de experiências permitem a livre 
circulação de informações entre os participantes.



Manutenção do Programa
O funcionamento regular e os canais de comunicação e de troca de 
experiências do programa utilizarão três instrumentos simultâneos:

A) Materiais impressos - enviados regularmente às escolas participantes.
B) Site na Internet – promover a formação continuada dos membros dos Fóruns 

Escolares de Ética e de Cidadania; alimentar o programa com sugestões de 
atividades e projetos; promover o intercâmbio de experiências entre as escolas; 
estabelecer links e vínculos com outros programas implementados por outros 
ministérios e entidades governamentais e não-governamentais.

C) TV Escola - em sua grade de programação estarão presentes vídeos e programas 
que serão empregados como apoio às atividades e propostas a serem 
implementadas nas escolas.

D) Apoio financeiro aos projetos escolares.



Manutenção do Programa

Participam do Programa cerca de 2.000 escolas 
de Educação Básica, das 27 unidades 
federadas, conforme o Banco de Dados desse 
Programa.



Introdução ao Programa 

Ética e Cidadania

Apresentação do Programa

Ética Convivência Democrática

Direitos Humanos Inclusão Social
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