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Núcleo de Trabalho Educativo - NTE
A Escola Municipal de Ensino Fundamental Porto Alegre (EPA) é uma escola da Rede Pública Municipal, criada em 1995 para o 

atendimento especializado a adolescentes e jovens com trajetória de vida nas ruas.

A escola tem como objetivo principal a ressignificação do espaço interno e externo destes 
jovens através de  uma proposta de emancipação pessoal  e  social.  Conforme seu regimento 
interno, prevê a escolarização inicial de seus estudantes e tem como  metodologia curricular à 
Redução Temática que está organizada em três momentos pedagógicos:

1. Estudo da Realidade: Serviço de Acolhimento, Integração e Acompanhamento (SAIA);
2. Organização do Conhecimento: Totalidades de Aprendizagens e Oficinas Educativas;
3. Aplicação do Conhecimento: Núcleo do Trabalho Educativo (NTE).

    
O Núcleo do Trabalho Educativo da EPA, implantado em 1999, tem como perspectiva constituir-se em um pólo de fomentação do 

Trabalho Educativo, para tanto executa a  Pedagogia do Acompanhamento/ Gestão da vida,  onde  estudantes vinculados ao NTE 
fazem uma reflexão sobre a sua trajetória de vida e organizam minimamente os recursos que recebem, aprendendo a investir  em 
prioridades e metas. Para os estudantes que ainda não possuem 18 anos, quando recebem algum recurso da venda de seus produtos 
(cerâmica,  papel,  jardinagem,  informática,  cartonagem) é realizada a  “compra  pedagógica”  com acompanhamento  de  professores 
referências ou professor responsável pela gestão. O NTE é composto das seguintes etapas:

1. Para todos: todos os estudantes experienciam as oficinas e atividades propostas, apreendendo os conhecimentos básicos de cada 
área para uma melhor escolha de sua preferência e descoberta de habilidades;

2. Por  interesse: feita  a  escolha  do  seu interesse,  cada estudante  se  dirige  para  uma área específica  de  trabalho  onde irá  se 
especializar e já começar a produzir e comercializar os seus produtos;

3. Por produção: os jovens trabalham de forma organizativa, visando uma maior produção e melhor qualidade para a gestão de seu 
projeto de vida.  São realizados cursos e organização da produção coletiva e individual. Também acontecem capacitações para 
produtores atuarem como oficineiros.

4. Extramuros: abertura das oficinas da escola para que participem outros estudantes, bem como comunidade em geral. Amplia assim 
o diálogo com a sociedade, realizando parcerias com escolas da Rede Municipal e outras entidades que na execução das oficinas 
de papel, cerâmica, cartonagem, jardinagem e informática, o que propicia que nossos jovens sejam protagonistas e experimentem 
um outro lugar neste contexto pedagógico, o lugar de quem ensina, o lugar de trabalhador(a).

 



     A partir do levantamento histórico dos estudantes da EPA e de suas habilidades e interesses, o NTE construiu áreas de atuação 
que se complementam, são elas:

 Papel Artesanal: reúne um núcleo de jovens artesãos em atividades de produção de papel artesanal e cartonagem (linha escritório, 
escolar e brindes), com produção individual ou coletiva, conforme a demanda e ou encomendas.

 Jardinagem: trabalho realizado através de parceria entre Organizações Governamentais e Não-Governamentais do Município de 
Porto Alegre, a partir de formação dos jovens e posterior seleção para  execução via Convênio Jardinagem com Associação do 
Fórum de Entidades (ASAFOM), Câmara Municipal de Porto Alegre (CMPA) e PMPA/SMED/EPA/SMAM.

 Cerâmica: reúne um núcleo de jovens ceramistas com a produção tanto de peças utilitárias (panelas, cestos, etc) quanto artísticos e 
decorativos, empregando material de 1ª qualidade.   

 Informática:  utiliza as tecnologias digitais para facilitar a construção do conhecimento dos estudantes, que aprendem com prazer, 
de acordo com o seus interesses, construindo a sua autonomia através do protagonismo.

Desta forma o NTE envolve um conjunto de atividades estruturadas que interligam, em cada indivíduo e grupo, o desenvolvimento 
de quatro competências: a competência pessoal, social, produtiva e cognitiva. Estas atividades possuem características que contribuem 
para o desenvolvimento pessoal através da mobilização do potencial criativo de cada jovem, e para a capacitação profissional, incluindo 
a organização para o mercado de trabalho e o estímulo ao empreendedorismo. 

O envolvimento dos jovens com esta proposta faz com que o NTE assuma mais uma importante responsabilidade: ser a “Porta de 
Entrada” para o mundo adulto e para experiências de trabalho autônomas, pois tanto na cerâmica, como no papel, na informática, na 

jardinagem os jovens, na medida do desenvolvimento de suas potencialidades, fazem as carteiras 
de artesão, ou aprendem novas formas de geração de renda que propiciam, em parceria com ONG
´s e Cooperativas, ter uma vida mais cidadã. 

Este Álbum mostra nas páginas que seguem os produtos de cada processo de trabalho e oferece a 
quem o admira a oportunidade de ser parceiro na continuidade do desenvolvimento do senso de 
identidade, da auto-estima, da autoconfiança, da autodeterminação, da visão de futuro e da busca 
de plenitude humana,  de forma a preparar o jovem para agir  com autonomia,  solidariedade e 
responsabilidade, reconhecendo suas forças e seus limites e procurando superá-los.  

São  estas  parcerias,  com  ações  qualificadoras  e  emancipatórias,  que  contribuem  para  o 
enfrentamento  destes  importantes  problemas sociais,  conjugando subsídios  teóricos  e  práticos 
com  tolerância,  acolhimento,  diálogo,  afeto,  trabalho  coletivo,  incremento  da  sociabilidade  e 
valorização dos participantes  como protagonistas,  de  forma que o jovem perceba o seu valor 
enquanto cidadão. 



Cerâmica
A cerâmica desenvolve desde a sensibilidade 

tátil  e visual através do contato com a argila 

até a habilidade de confeccionar objetos para 

comercialização,  além  de  trabalhar  os 

aspectos afetivos e criativos dos estudantes, 

tornando-se uma possibilidade de geração de 

renda  e  constituiu-se  como  um  grupo  de 

produção, que comercializa seus trabalhos em feiras e eventos da cidade. Atualmente, desenvolve o 

projeto  extramuros  junto  aos  índios  kaingangues,  com um projeto  entre  Secretaria  Municipal  de 

Educação  e  Secretaria  Municipal  dos 

Direitos  Humanos  e  Segurança  Urbana. 

Oferece  também  o  atendimento  aberto  à 

cidade,  socializando  o  trabalho 

desenvolvido  no  espaço  escolar  e  a 

aproximando os estudantes da comunidade 

em geral.



Cerâmica
Esculturas

Máscara com vidrado pequena
R$ 5,00

Cabeças de Cerâmica 
(unid) R$10,00

Escultura Sacra 

Escultura Sacra (detalhe)
R$800,00

Esculturas com vidrado 
(unid) R$ 20,00

Esculturas com vidrado 
(unid) R$ 30,00



Cerâmica
Utilitários

Panela com vidrado 
R$40,00 

Panela com vidrado 
R$30,00

Travessa decorada e com vidrado 
R$20,00

Travessa decorada e com vidrado 
R$20,00 Chaleira com vidrado 

R$25,00
Assadeira com vidrado 

R$ 25,00



Cerâmica
Objetos de Decoração

Garrafas decorativas com vidrado
 (unid) R$15,00

Vasos com vidrado 
(unid) R$10,00

Quadro cerâmico com tinta fria 
R$ 5,00

Colares decorados com macramê
 (unid) R$10,00

Escultura “O Ébrio”
R$ 100,00

Relógio com vidrado 
R$30,00



Papel
A Oficina de Papel  possibilita  ao aprendiz  a sua construção 
como sujeito ecológico e social, portanto agente transformador 
de  si  e  do  meio,  através  da  apropriação  de  conceitos  de 
preservação  ambiental,  conhecimentos  básicos  e  práticas 
orientados para a produção de Papel Artesanal e Cartonagem. 
Prevê  ainda a  instrumentalização  dos/as  aprendizes  para  o 
exercício  da  produção e  monitorias,  buscando a  construção 
dos  projetos  de  vida.  Propicia  e  desenvolve  conteúdos  de 

educação para a cidadania.

 



Papel Artesanal

Bloco Médio (20x14 cm) com 
inserção de retalhos de papel 

(capa)  R$5,00

Bloco Pequeno (18x11 cm) com 
inserção de retalhos de papel 

(parte interna) R$5,00

Bloco Pequeno (18x11 cm) com 
inserção de folhas diversas

(capa) R$5,00

Bloco Pequeno (18x11 cm) com 
inserção de folhas diversas

(parte interna) R$5,00

Caderno Grande 
(capa)

R$ 14,00

Caderno Grande 
(parte interna) 

R$14,00



Papel Artesanal

Caderno grande (28x20,5 cm) com 
porta imagem (foto 10x15) 

(capa) R$ 16,00

Caderno grande (28x20,5 cm) com 
porta imagem (foto 10x15) 

(parte interna) R$ 16,00

Caderno pequeno (22x15 cm) com 
inserção de fios de tecido

 (capa) R$8,00

Caderno Pequeno (22x15 cm) 
(parte interna) 

R$ 8,00

Caderno Pequeno (22x15 cm)  com 
inserção de pétalas de Hortência 

(capa) R$ 8,00

Risk Rabisk
Tamanho A4 100fls

R$ 25,00



Papel Artesanal
Presentes 

personalizados
sob encomenda

Folhas Avulsas        Tam A3 R$ 1,40
Tam A4 R$ 0,70

Míni Agenda Telefônica (de bolso)
R$ 1,50

Blocos com espiral lateral e superior
 R$10,00

Bloco com espiral superior (capa)
 R$10,00 Bloco com espiral (parte interna)

 R$10,00



Jardinagem
Oferecemos aos jovens estudantes “Curso de Jardinagem” no turno inverso ao da 

sua escolarização, contando com a parceria de outras instituições, sendo as aulas 

práticas realizadas no pátio da escola como processo do paisagismo do pátio 

escolar.

As aulas seguem uma metodologia conectando teoria e prática; os conhecimentos 

são construídos através da leitura, do debate, da observação, da manifestação de 

suas curiosidades, da estruturação de ritmos, rotinas de estudo e trabalho.



Pedagogia de Acompanhamento/ Gestão da vida
O  momento  de  trabalho  denominado  “Gestão”  ou  “Pedagogia  do 
Acompanhamento” da Escola Porto Alegre é estruturado a partir do projeto de 
vida de cada estudante.
Buscamos através  do diálogo e da participação sensibilizar e instrumentalizar 
nossos(as) jovens a organizarem seus projetos de vida,seus sonhos,desejos, 
possibilitando a inclusão social.
A Escola tem como princípio neste trabalho a atenção para a integralidade dos 
sujeitos/ativos(as)  na  construção  de  sua  Autonomia  e,para  tanto  o 

Empoderamento 
Juvenil  é  trabalho 
fundamental.
Em  parceria  com  o 
SAIA  (Serviço  de 
Acolhimento, 
Integração  e 
Acompanhamento) dialogamos com os jovens individualmente em encontros 
quinzenais  e  acompanhamos diversas  dimensões do  seu  desenvolvimento 
humano,como moradia, geração trabalho/renda, lazer, escolarização, saúde, 
família, relações pessoais e sociais com enfoque no paradigma da Economia 
Solidária. 
O Acompanhamento e Gestão da vida dos jovens na EPA acontece de forma 
participativa. Acolher e dialogar com as visões de mundo que este público 
específico traz são desafios permanentes que constroem novas relações e 
contribui para a transformação e autonomia destes cidadãos.
Faz parte deste processo as rodas semanais de Terapia Comunitária, onde 
acontecem partilhas de experiências de vida e sabedorias de forma horizontal 

e circular, onde cada um torna-se terapeuta de si mesmo, a partir da escuta das histórias de vida que nas rodas de conversa são 
relatadas. Todos se tornam co-responsáveis na busca de soluções e superação dos desafios do cotidiano, em um ambiente acolhedor e 
caloroso, transformando sofrimento em crescimento, carência em competência.



Informática  Educativa
A Informática Educativa da EPA organiza o conhecimento conforme as diretrizes da escola e trabalha na construção 
da Autonomia no uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TCIs), com o objetivo de transformar a vida 
do estudante, que aprende fazendo e com prazer, a partir de seu interesse.

Alguns conhecimentos e conteúdos desenvolvidos no Laboratório de Informática Educativa da EPA:
● buscar a autonomia nas interações virtuais e utilizar diversos 

programas, enfatizando o aprendizado do processo que envolve 
cada ferramenta; 

● complementar, pesquisar e aprofundar os conhecimentos 
desenvolvidos pelos grupos com seus 
professores referências.

● exercitar  a interação virtual (e-mails,chats, 
blogs, ...); 

● construir e programar na robótica; 
● desenvolver conceitos tecnológicos



EMEF Porto Alegre - EPA
Núcleo de Trabalho Educativo - NTE

Solicitação de serviços e encomendas de produtos produzidos no NTE, pelos grupos:

Cerâmica                                   Papel

Jardinagem                                              Informática

Contatos com Direção e Coordenação do NTE:

fone/fax: (51) 32274429

fones: (51) 32895992 e 32895993

e-mail: nte_epa@yahoo.com.br

Rua Washington Luiz, 203

90.010-460 – Porto Alegre/RS

http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/epa/
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