
 

 

ATA DA ESCOLHA – PNLD 2021 – Objeto 1 
Projetos Integradores e Projeto de Vida 

 
 
Nome da Escola: Campus Marechal Deodoro do Instituto Federal de Alagoas  
Código INEP: 27219640 
 
Marechal Deodoro, AL, 18, de março de 2021. 
 
 
Aos dezoito dias do mês de março de 2021, reuniram-se o diretor geral do 
Campus Marechal Deodoro professor Eder Souza, o diretor de ensino professor 
Rodrigo Lucena,  a pedagoga do Campus Vanda Cardoso, as professora Maria 
do Socorro Santos, Patrícia Emanuelle e o professor Edvan Horácio com o 
objetivo de avaliar a proposta de aderir ou não aos Projetos de Vida inseridos no 
Plano Nacional do Livro Didático proposto pelo MEC. Após análise das obras e 
da intervenção proposta nos Projetos de Vida optamos por NÃO ADERIR às 
obras dos Projetos de Vida pelos seguintes motivos: a) Entendermos que  o 
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia tem desempenhado 
uma função importante no processo de desenvolvimento socioemocional na vida 
dos estudantes, bem como, orientação profissional  e contato como o mundo do 
trabalho, por meio de várias ações que já são desenvolvidas para ajudá-los no 
processo de amadurecimento na sua trajetória escolar, em especial, nas 
decisões tomadas por eles durante esse processo. Destacamos ainda, que já 
utilizamos diversas referências para consulta que orientam os estudantes e 
consideram as questões e necessidades específicas de cada região, e cultura 
escolar onde estão inseridos. Diante do exposto, não vimos que uma única obra 
com tais formatações possa contribuir com as ações que já desenvolvemos; b) 
Além disso, não concordamos com a proposta da BNCC, que divide o processo 
do conhecimento em segmentos quase que estanques “obrigando” um 
adolescente a escolher sua trajetória escolar, definindo o itinerário formativo que 
já o excluí do acesso a outras áreas do conhecimento, ainda na etapa da 
educação básica, afastando-o da possibilidade de ter uma formação integral. 
Proposta que diverge dos pressupostos de Ensino Médio Integrado, que 
direcionam os projetos dos cursos desenvolvidos pelo Instituto Federal de 
Alagoas. A responsável pela reunião, professora Maria do Socorro Santos, 
agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a reunião e lavrou a 
presente ata que será assinada por todos. 
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 19/03/2021 15:12 ) 
PATRICIA EMANUELLA SILVA DE OLIVEIRA 
PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO

2615763

(Assinado digitalmente em 19/03/2021 14:14 ) 
EDER JUNIOR CRUZ DE SOUZA 

DIRETOR GERAL

1629627

(Assinado digitalmente em 19/03/2021 14:31 ) 
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS 
PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO

1673912

(Assinado digitalmente em 19/03/2021 14:19 ) 
VANDA FIGUEREDO CARDOSO 

PEDAGOGO-AREA 

1829165

(Assinado digitalmente em 19/03/2021 15:31 ) 
EDVAN HORACIO DOS SANTOS 

PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO

1915399

(Assinado digitalmente em 19/03/2021 14:06 ) 
RODRIGO DE MELO LUCENA 

DIRETOR

2045430
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