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Conhecer os princípios e linhas norteadoras 

presentes na Pedagogia da Alternância e no 

Ensino Politécnico que expressem similaridades a 

fim de analisar como essas modalidades de ensino 

contemplam as discussões sobre o trabalho como 

princípio educativo e de emancipação dos sujeitos 
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Pedagogia da Alternância e Ensino Médio Politécnico:  
propostas qualitativas que trabalham pela promoção  e 

oxigenação de práticas educativas emancipatórias e, por 
consequência, o desenvolvimento social. 
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Contexto da atualidade: marcado por um processo de grandes 

mudanças no cenário educacional; 

Pedagogia da Alternância e Ensino Politécnico: processos 

educativos que  têm em  vista o trabalho como princípio educativo; 

Ensino: Deve estar enraizado no mundo do trabalho e nas 

relações sociais, de modo a promover formação científico-

tecnológica e sócio-histórica a partir dos significados derivados da 

cultura, tendo em vista a compreensão e a transformação da 

realidade; 

Trabalho: Processo coletivo e social mediante o qual o homem 

produz as condições gerais da existência humana, sendo fonte de 

produção de conhecimentos e saberes, portanto, princípio 

educativo. 
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