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Educação integral ou: é 
preciso toda uma aldeia 

para educar uma criança  
 



Entender o mundo e se 
entender no mundo. 



Na prática: 



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.  



Desafio: 

• Garantir a equidade 



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.  

 



Garantir as metas 

Acesso 

Permanência 

Inclusão 

Minorias 

Aprendiza
gem 



Indicadores 

Taxa de 
atendimento 

Aprendizagem Fluxo escolar 

Qualidade e 
equidade 

 Brasil  diverso, 
desigual e 

marcado por 
assimetrias sociais. 



Emenda constitucional 59/09 

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



Crianças e adolescentes  
fora da escola 

4 e 5 anos 

6 a 10 anos 

11 a 14 anos 

15 a 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? 



O quê e como fazer para 
encantar 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 



Projeto político pedagógico 

e a educação integral 

• A proposta pedagógica deve ser composta por 
diferentes linguagens, perspectiva integrada, visando o 
aprofundamento de saberes e o aprimoramento de 
habilidades e competências.  

• Promover a reescrita do Projeto Político Pedagógico 
(PPP), de forma coletiva e compartilhada, 
potencializando os conhecimentos e saberes que os 
estudantes, as famílias e a comunidade trazem para a 
escola.  

• Diálogo entre os diferentes saberes, deixar claras as 
intencionalidades e expectativas de aprendizagem, 
acolhendo os interesses dos estudantes e da 
comunidade e ampliando os repertórios.  

 



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. 



Integração 

• As áreas e componentes curriculares não se justificam 

“per se”, mas devem ser compreendidas a partir da 

sua contribuição formativa e se integrar a partir do 

objetivo comum de que as crianças, adolescentes e 

jovens brasileiros se apropriem de diferentes 

linguagens, sejam capazes de reconhecer e interpretar 

fenômenos e processos naturais, sociais e culturais, de 

enfrentar problemas práticos, argumentar, tomar 

decisões individual e coletivamente e constituírem seus 

projetos de vida. 



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 

• Definir demandas e objetivos de aprendizagem que se 

articulem com aqueles estabelecidos no currículo escolar.  
 

• 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?  

 



Financiamento  

 

  O Brasil tem aumentado o investimento em Educação 

pública nos últimos anos, mas o valor aportado 

anualmente por estudante ainda é muito inferior ao da 

média praticada entre os países da Organização para a 

Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Segundo o relatório Education at a Glance, de 2013, da 

OCDE, de 2005 a 2010, o investimento por 

estudante/ano subiu 86% no Brasil, enquanto nos países 

da OCDE, a elevação foi de 17%. Porém, quando se trata 

de valores, o Brasil investiu US$2.6537 por 

estudante/ano em 2010, enquanto, na média, os países 

da OCDE aplicaram US$ 8.550.7 . 

 



 As políticas de Educação Integral pedem maior 

investimento de recursos (como aponta uma das 

estratégias da Meta 6 do PNE), pois exigem que a rede 

promova mudanças envolvendo recursos físicos e 

humanos. É preciso melhorar a infraestrutura das escolas e 

adquirir equipamentos, ampliar a alimentação escolar, 

comprar material pedagógico, contratar profissionais e/ou 

ampliar a carga horária das equipes atuais e investir na 

formação continuada.  

Financiamento  

 



Materialidade 

• Inúmeras questões – como o aumento do número 

de refeições diárias, a higiene dos alunos e o 

trânsito seguro dos estudantes, entre outras – 

impactam a organização do cotidiano e o 

desenvolvimento das atividades pedagógicas.  
 

• A efetivação de uma política de Educação 

Integral pode ser iniciada sem as condições 

ideais em toda a rede, mas em médio prazo é 

essencial garanti-las.  

 

 



Parcerias com a comunidade e 

organizações da sociedade civil 

 Estabelecer parcerias é uma estratégia tão 

importante quanto desafiadora. O processo 

passa por alguns caminhos, desde a convocação 

para o trabalho conjunto e o alinhamento de 

objetivos e expectativas até a definição clara de 

papéis e responsabilidades, assim como de 

áreas para a formação continuada dos 

profissionais envolvidos. Em todas as 

situações, a equipe gestora – da escola ou do 

órgão central – tem papel fundamental.  



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;  
 

 

 



• Cria canais de escuta para ouvir as famílias sobre o que 

elas esperam da escola e como podem agregar ideias   e 

conhecimentos ao processo de  Educação Integral; 

 

• comunica-se regularmente e de forma efetiva com as 

famílias, utilizando uma linguagem amigável que faça 

com que os familiares se sintam aptos e legitimados a 

contribuir com a gestão e as práticas pedagógicas da 

escola;  
 

Participação das famílias 



• oferece diferentes oportunidades de participação para 

que cada família encontre meios viáveis de contribuir, 

mesmo que a distância ou de forma pontual;  
 

• garante a participação das famílias no planejamento 

pedagógico da escola, inclusive por meio de  comissões 

mistas que envolvam representantes de toda a 

comunidade escolar;  
 

• cria e/ou fortalece instâncias de participação que 

envolvem as famílias, como comitês de articulação entre 

escola e comunidade, conselhos escolares, associações 

de pais e mestres, comissões de trabalho, etc.;  
 

Participação das famílias 



• 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 



 

• promove espaços e ações que favorecem a 

socialização entre familiares, educadores, 

estudantes e a população local, inclusive abrindo 

a escola para atividades da comunidade;  

 
 

• oferece oportunidades formativas também para 

os familiares, como cursos profissionalizantes e 

de idiomas, com vistas a fortalecer o 

engajamento com a escola.  

Participação das famílias 



Vídeo 

Cidade Educadora 

https://youtu.be/f1Foze-TLlY 
 

C:/Users/Malbuin/Downloads/Educating Cities video concept.mp4
https://youtu.be/f1Foze-TLlY
https://youtu.be/f1Foze-TLlY
https://youtu.be/f1Foze-TLlY
https://youtu.be/f1Foze-TLlY
https://youtu.be/f1Foze-TLlY


Escola Cidade Território 



Educação integral 

• educacaointegral.org.br 

Inovação 

• inspirare.org.br 

Formação do gestor 

• convivaeducacao.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! 


