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O Programa Aprendiz Comgás (PAC) – iniciativa da 
Associação Cidade Escola Aprendiz em parceria com 
a Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) – busca 
ampliar a atuação de educadores em relação ao 
potencial e à participação juvenil, além de contribuir 
para a reflexão acerca de suas práticas educativas no 
ambiente escolar. Nesse sentido, o PAC procura atender 
a demanda de um grande número de professores. A 
pauta da educação integral para juventude, por sua 
vez, vem alçando espaço nos debates no campo 
da educação e o Aprendiz Comgás caminha nesta 
direção há 13 anos, formando e mobilizando jovens 
e educadores/professores na perspectiva de alinhar, 
cada vez mais, as ações formativas às políticas 
públicas de educação e de juventude.

Conhecido como Disseminação, este projeto 
de formação de professores do PAC já passou por 
diversas cidades do Estado de São Paulo, entre 
elas, Hortolândia, São José dos Campos e Baixada 
Santista, em parceria com as Escolas Técnicas 
Estaduais, do Centro Paula Souza, e a Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo. No total, mais de 
800 professores foram capacitados, com foco em 
juventude e elaboração de projetos sociais.

O intuito de iniciativas como essa é a de fortalecer 
as ações de formação de professores a partir 
da inserção das oficinas da tecnologia social do 
Programa Aprendiz Comgás, inclusive, no cotidiano 
das escolas, ou seja, provocar reflexões a partir da 
realidade de cada escola e ainda aproximar a equipe 
gestora (direção e coordenação) de todas as etapas 
do processo. Para isso, a equipe do Programa atua, 
por exemplo, durante as reuniões pedagógicas dos 
professores e junto a grupos de alunos.

As formações acontecem, na maioria das vezes, 
na modalidade presencial, por meio de atividades 
práticas e dinâmicas de trabalhos em grupos, onde 
professores discutem sobre temáticas relacionadas a 
juventude e projetos sociais. No entanto, formações 
com modalidade à distância já foram e continuarão 
sendo empreendidas pelo Aprendiz Comgás em 
parceria com a Escola de Formação e Aperfeiçoamento 
de Professores (EFAP) Paulo Renato Costa Souza, 
vinculada à Secretaria da Educação do Estado de São 
Paulo. 

Em 2012, por exemplo, um total de 73 professores 
de Sociologia foram capacitados. Já, em 2010, 90 
horas de formação do PAC, em parceria com o Centro 
Paula Souza, possibilitaram a formação continuada de 
61 professores de diversos municípios do estado.

Durante o ano de 2013, o calendário de formações 
do PAC junto a educadores continuará a ser 
preenchido. Para acompanhar o que está por vir, 
acesse: www.aprendizcomgas.org.br.

EDUCADOR EM AÇÃO

No dia 03 de abril, mais de 50 professores de Sociologia da 
região de Limeira, interior de São Paulo, puderam conhecer 
mais de perto as concepções e a metodologia de trabalho do 
Aprendiz Comgás em uma oficina promovida na Diretoria de 
Ensino do município.

O convite foi feito pelo professor Jonas Beltrão de Oliveira 
(foto), que é coordenador da disciplina de Sociologia, e já havia 
participado da formação oferecida pelo PAC em 2012 pela 
EFAP (Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores 
“Paulo Renato Souza”), da Secretaria da Educação do Estado 
de São Paulo. 

Para o professor, “a escola é um organismo ético vivo, 
assim como um espaço de relações bastante propício para 
motivar e desenvolver o protagonismo juvenil. Para isso, os 
conteúdos e a proposta metodológica do PAC têm muito a 
contribuir, vindo de encontro ao nosso currículo”.
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No segundo semestre de 2013, a Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo (SEESP), por meio da Escola de Formação e 
Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo “Paulo 
Renato Costa Souza” (EFAP) e em parceria com o Programa Aprendiz 
Comgás, promoverá formação, à distância, a 600 professores de 
Sociologia, entre PEB II e professores coordenadores, que farão uso do 
ambiente virtual de aprendizagem – AVA/EFAP – para o desempenho 
das aulas e atividades avaliativas. 

A carga horária será de 60 horas e a meta do Curso Tecnologia 
Social para Juventude é fazer com que o professor de Sociologia utilize 
os vários exemplos desta tecnologia social a fim de despertar no aluno 
seu potencial de contribuir com seu grupo/comunidade na obtenção 
de soluções conflitos socioestruturais, seja em nível pessoal, familiar 
ou comunitário. Dessa forma, poderão ser beneficiados em torno de 
200 mil alunos.

O curso entra, este ano, em sua terceira edição, sempre com 
vistas à utilização das ferramentas teóricas sociológicas e práticas, a 
fim de ampliar a percepção do professor acerca das concepções de 
juventude e de sua prática educativa. O objetivo é tornar o educador 
capaz de orientar o jovem quanto à construção de tecnologias de 
enfrentamento aos problemas socioeconômicos e estruturais de 
sua comunidade e da sociedade como um todo.

Oficinas com professores do Jardim  Ângela e da Baixada Santista
No dia 18 de maio, as educadoras do projeto Disseminação estiveram na 

ETEC Jardim Ângela para realizar a formação “Paradigmas da Juventude 
e Projeto Social” acerca de 30 professores. Dois dias depois, no dia 20, a 
equipe também promoveu oficina a 17 professores da Baixada Santista, 
área estratégica de atuação da Comgás. A atividade foi realizada na ETEC 
Drª Ruth Cardoso, na cidade de São Vicente, mas atendeu educadores 
interessados de outros municípios. 

De maneira geral, essas oficinas têm como objetivos a promoção do 
diálogo e de reflexão sobre a temática de juventude e a apresentação de 
projetos sociais como processos de participação e intervenção comunitária.
Os professores, em sua maior parte, afirmaram levar para a sua prática 
uma nova visão sobre juventude, após fazerem parte de uma formação do 
PAC. Isso porque eles dizem ter a necessidade de se aprimorarem sempre 
e utilizarem a interdisciplinaridade em seu cotidiano de trabalho.

GIRO PELO PAC

ESPAÇO ABERTOO QUE VEM POR AÍ

O quê: Anuário Brasileiro da Educação Básica 2013
Quem: Todos Pela Educação e Editora Moderna
Para: Conhecer indicadores educacionais de todo o País 
Acesse: http://www.todospelaeducacao.org.br//arquivos/
biblioteca/anuario_educacao_2013.pdf

O quê: Tecnologias Sociais para Juventude - Volumes 1 e 2
Para: Consultar as ferramentas conceituais que ancoram a 
proposta do PAC, bem como utilizar as práticas cotidianas 
do Programa em suas ações educativas
Acesse: http://goo.gl/dKqRk e http://goo.gl/iv9Mf

“Com a parceria do Programa 
Aprendiz Comgás, o Centro 
Paula Souza pretende sedimentar 
suas diretrizes pedagógicas e 
estabelecer, nas unidades de 
ensino, um sistema de gestão 
participativa e voltado para a 
melhoria contínua dos serviços 
educacionais públicos que são 
oferecidos”. 

FICA A DICA

ETEC Parque da Juventude visita Heliópolis 
No dia 1 de julho, professores da ETEC Parque 

da Juventude irão visitar - acompanhados das 
educadoras do projeto Disseminação - a comunidade 
de Heliópolis, zona Sul de São Paulo. O intuito é 
apresentar aos participantes a dinâmica pedagógica 
da EMEF Prof. Campos Salles, visitar o Complexo 
Educacional da região e ainda conhecer o Memorial 
do bairro, bem como a sede da ONG UNAS (União de 
Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e 
região) que, dentre outras ações, é responsável pela 
programação da Rádio Heliópolis.

Formação para curso de Orientação Comunitária das ETECs
No dia 25 de abril, a equipe do PAC realizou oficina de formação para 
30 alunos participantes do curso técnico de Orientação Comunitária da 
ETEC Parque Belém, zona leste de São Paulo. A atividade é resultado de 
uma nova parceria firmada com o Centro Paula Souza para capacitar os 
estudantes do curso técnico. Uma oficina similar foi realizada no dia 15 de 
abril, na ETEC Jabaquara, com a participação de 45 alunos. 

ANOTE AÍ

Judith Terreiro, coordenadora de projetos no Centro Paula Souza

“Dois motivos me levaram a firmar a 
parceria com o PAC. O primeiro deles 

está em como o programa 
entende e trabalha a educação: 
como facilitadora de mudanças 

sociais! É assim que eu também a 
entendo. O segundo ponto é que 

sempre busquei por metodologias 
que contribuíssem no bom 

desenvolvimento das minhas aulas. E 
isso tem dado muito certo”.

Elisangela Goulart, professora da ETEC Parque da Juventude

Saiba mais: 
www.blogeducadoresinovadores.com.br

O quê: 
8ª edição do Prêmio Educadores 
Inovadores/Microsoft Educador 

Quando:
 Inscrições até 30/09
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