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Ações Pedagógicas que 
promovem o 

encantamento e 
qualidade na educação 



O quê e como fazer para encantar a escola? 



Qual a pior lembrança do seu tempo de 
estudante? 



Qual a melhor lembrança do seu tempo de 
estudante? 





Entender o mundo e se 
entender no mundo. 



Qualidade Social* 

• A escola como afirmação de um espaço 
de qualidade, que garanta a todos os 
estudantes o acesso, a permanência e as 
aprendizagens comuns a todos em um 
contexto em que progressivamente são 
reconhecidos e garantidos direitos 
sociais, como os que prevê a EC 59/2009, 
universalizando o acesso à educação 
escolar dos 4 aos 17 anos, ratificando  o 
conceito de educação básica presente na 
LDBEN. 

*MOLL, Jaqueline. 



A escola de qualidade social*: 

• Reconectar os tempos da escola com os 
tempos da vida de nossos estudantes, 
procurando entender o continuum, entre 
esses tempos e a presença dos estudantes 
com seus saberes e múltiplas possibilidades 
de aprendizagens.  



• criatividade, curiosidade, alegria e 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Quantos retângulos você vê? 



Qualidade = equidade quando: 

• Todas as crianças e jovens tiverem acesso 
garantido e na idade correta; 

• Que todas concluam cada etapa também na 
idade adequada; 

• Que todas aprendam os conteúdos e 
desenvolvam valores de cidadania e de 
respeito às diferenças.  

 



Emenda constitucional 59/09 

• Matrícula obrigatória para 
todas as crianças e jovens 
entre 4 e 17 anos. 



Perfil predominante da população  
fora da escola 

Sexo masculino Negros 
Renda familiar per 
capita de até ½ sm 

Pais ou 
responsáveis com 
baixa ou nenhuma 

escolaridade 

Campo 

Periferia das 
grandes cidades 



E... 

Com deficiência
  

Defasagem 
idade/série 

Em conflito 
com a lei 

Maternidade 
na adolescência

  

Trabalho 
infantil 



Diretores 

• Liderança 

• Mobilização 

Professores 

• Projeto pedagógico 

• Formação 

Comunidade 

• Envolvimento  

• Participação 

E a escola? 



Educação integral 

•  A educação do século XXI demanda uma nova forma 
de aprender e ensinar, e os docentes têm um papel 
central nesse processo. 
 

•  Dos professores depende a possibilidade de propor 
aos estudantes experiências de aprendizagens 
efetivas, pertinentes, desafiantes, que desenvolvam 
neles competências fundamentais para a vida em 
sociedade. 



Não se trata apenas de mais tempo 

• A Educação Integral não pode ser assumida apenas 

como oferta de maior tempo de permanência na escola. 

 

• É uma concepção que considera a multidimensionalidade 

do ser de forma integrada e reconhece que o 

desenvolvimento pleno de indivíduos só é possível 

quando se observam diferentes dimensões: física, afetiva, 

cognitiva, socioemocional e ética.  



• Os conhecimentos e experiências 

proporcionados pela escola, embora 

constituam grande parte do patrimônio 

cultural necessário, não esgotam o 

conjunto de saberes necessários para 

uma participação atuante na 

sociedade contemporânea.  

 

Não se trata apenas de mais tempo 



Aprendizagens importantes para a Educação 
Integral 

• Autoconhecimento e 

 autocuidado 

 

• Sociabilidade 

 

Abertura das diferenças        

e apreciação da diversidade 

 

• Responsabilidade 

 
 

• Pensamento crítico 

 
 

• Determinação 

 
 

• Criatividade e Inovação 

 



• A escola não é a única instituição responsável por 

garantir essas aprendizagens, mas tem um papel 

importante para que elas sejam asseguradas aos 

estudantes.  

 

• Em todas as atividades escolares aprende-se a se 

expressar, conviver, ocupar-se da saúde e do ambiente, 

localizar-se no tempo e no espaço, desenvolver visão de 

mundo e apreço pela cultura, associar saberes escolares 

ao contexto vivido, projetar a própria vida e tomar parte 

na condução dos destinos sociais. 



Diferentes oportunidades de aprendizagem 

• Aproveitamento planejado da 

variedade de oportunidades de 

aprendizagem, da diversidade dos 

espaços e da ampliação de tempos, 

em estreita articulação com o território, 

a comunidade, a família e as novas 

tecnologias.  
 

 



• O aumento puro e simples da 

carga horária das disciplinas já 

ofertadas não garante o 

desenvolvimento integral dos 

estudantes. De igual modo, não 

basta ofertar atividades extras 

desarticuladas.  

Proposta pedagógica 



Intenção pedagógica 

• Cada nova atividade candidata a fazer 

parte da ampliação da jornada merece 

ser alvo de uma sabatina: Que 

competências podem ser 

desenvolvidas com esse trabalho?  

Como a atividade proposta 

potencializa atividades e 

aprendizagens de outras áreas?  

Como se articula com a proposta 

curricular da rede?  



Participação das famílias 

• Reconhece as famílias como parte constituinte da 

comunidade escolar e como principais parceiras da 

escola no desenvolvimento integral dos estudantes;  
 

• conhece as famílias dos estudantes, compreende as 

suas características e a sua realidade, dialogando 

inclusive com os novos arranjos familiares;  
 

• ajuda as famílias a entender e contribuir de forma mais 

qualificada para assegurar uma Educação de 

qualidade para as crianças e os jovens;  
 

 

 



• elabora um currículo que prevê a participação de 

familiares como mediadores de atividades educativas, 

sempre em apoio aos professores;  

 
 

• constrói mecanismos para que as famílias possam 

acompanhar a evolução do desenvolvimento integral das 

crianças e dos jovens;  
 

 

• articula-se com as organizações locais capazes de 

contribuir com a mobilização e o engajamento das 

famílias;  
 

Participação das famílias 



Escola Cidade Território 



Educação integral 

• educacaointegral.org.br 

Inovação 

• inspirare.org.br 

Boas fontes 



 
http://educacaointegral.org.br/na-pratica/ 
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Contatos 

pilar.lacerda@fundacion-sm.com 

 

11-2111.7530 
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Obrigada! 


