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Contribuir	para	o	
desenvolvimento	integral	
das	pessoas	por	meio	da	

Educação	



Princípios	básicos	para	a	construção	do	currículo	

•  Uma	visão	sobre	o	8po	de	sociedade	que	o	
projeto	educacional	deve	ajudar	a	construir;	

•	Educação	Integral;	
•	Enfrentamento	das	desigualdades	
educacionais;	
•	Parte	comum	e	parte	diversificada.	
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Competências	Gerais	na	BNCC	
•	Conhecimentos	e	Habilidades	
•	Conhecimento	
•	Pensamento	cienCfico,	crí8co	e	cria8vo	
•	Comunicação	
•	Linguagens	
•	Argumentação	
•	Tecnologias	
•	Cultura	
•	Repertório	cultural	
•	Socioemocionais	
•	Autonomia	e	autogestão	
•	Autoconhecimento	e	autocuidado	
•	Empa8a	e	cooperação	
•	Responsabilidade	e	cidadania	
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PRINCÍPIOS 
E CONCEITOS 



>	 Promove	 diversidade	 de	 prá8cas,	 agentes,	 espaços,	
saberes.	
	
>	Visa	o	desenvolvimento	pleno	dos	indivíduos	em	todas	
as	 suas	 dimensões	 –	 intelectual,	 Psica,	 afe8va,	 social	 e	
simbólica.	
	
>	Prevê	aprendizagens	permanentes.	
	
>	 Considera	 o	 educando-estudante	 no	 centro	 do	
processo	 de	 aprendizagem,	 seus	 interesses,	 sonhos,	
contexto.	

  Educação Integral – Princípios 



>	Realiza-se	através	da	intersetorialidade.	

>	 Entende	 a	 escola	 como	 ar8culadora	 de	 todo	
processo,	 em	uma	construção	par8cipa8va	que	
inclui	 todos	 os	 segmentos	 da	 comunidade	
escolar	e	demais	agentes	envolvidos.	

  Educação Integral – Princípios 



>	 Formação	 e	 desenvolvimento	 humano	 global,	 o	 que	 implica	
compreender	 a	 complexidade	 e	 a	 não	 linearidade	 desse	
desenvolvimento,	rompendo	com	visões	reducionistas	que	privilegiam	
ou	a	dimensão	intelectual	(cogni8va)	ou	a	dimensão	afe8va.		
	
>	 Visão	 plural,	 singular	 e	 integral	 do	 adolescente	 e	 do	 jovem	
considerando-os	 como	 sujeitos	 de	 aprendizagem.	 Promoção	 de	 uma	
educação	 voltada	 ao	 seu	 acolhimento,	 reconhecimento	 e	
desenvolvimento	pleno,	nas	suas	singularidades	e	diversidades.		
	
>	A	escola,	como	espaço	de	aprendizagem	e	de	democracia	inclusiva,	
deve	se	fortalecer	na	prá8ca	da	não	discriminação,	não	preconceito	e	
respeito	às	diferenças	e	diversidades.		

  Educação Integral e a escola que faz sentido 



BNCC	
	

A	educação	tem	um	compromisso	com	a	
formação	e	o	desenvolvimento	humano	global,	
em	suas	dimensões	intelectual,	Psica,	afe8va,	

social,	é8ca,	moral	e	simbólica.		



>	O	compromisso	da	escola	é	propiciar	uma	formação	
integral,	 balizada	 pelos	 direitos	 humanos	 e	 princípios	
democrá8cos.		
	
>	 Desnaturalizar	 qualquer	 forma	 de	 violência	 nas	
sociedades	 contemporâneas,	 incluindo	 a	 violência	
simbólica	 de	 grupos	 sociais	 que	 impõem	 normas,	
valores	 e	 conhecimentos	 8dos	 como	 universais	 e	 que	
não	 estabelecem	 diálogo	 entre	 as	 diferentes	 culturas	
presentes	na	comunidade	e	na	escola.		
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Educação	
Integral	

Modelo de gestão integrada 

que apoia a implementação de 

estratégias de referência em 

três frentes:  
Currículo,  

Formação e  

Avaliação. 

 

 

Enquanto	concepção	e	
proposta	de	gestão	
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Enquanto	concepção	e	
proposta	de	gestão	

Currículo integrador 
•  Centralidade e 

singularidade dos 
estudantes; 

•  Contextualização: 
pertinência, inclusão e 
vínculos; 

•  Diversidade de ofertas 
educativas e espaços de 
aprendizagem. 

Educação	
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O	currículo	é	construído	
NA	ESCOLA	
e	integra	todas	estas	
dimensões	

Educação	
Integral	{



Qual	a	função	social	da	escola?	
>	Criação	de	um	mundo	comum.	

	
>	Permi8r	que	todos	e	cada	um	desenvolvam	amplas	capacidades	de	
pensamento,	reflexão	e	expressão	de	si	mesmos	no	mundo	comum.		

>	Função	de	ser	o	lugar	privilegiado	da	produção	e	sistema8zação	do	
conhecimento	da	comunidade.	

	Por	meio	do	mulBletramento	nas	áreas	e	suas	pesquisas	/														
contextualizações	/	no	território	próximo	ou	distante	

	



Sujeitos	

Território/
contexto	

Marcos	
Legais	

O	que	compõe	o	currículo?	

>	Por	que?	
	
>	O	que?	

>	Como?	
	
>	Quando	ensinar	
e	avaliar?	



Currículo	e	Educação	Integral	

Competências	gerais	 InvesBgação										
do	Território	

	

Linguagens,	métodos											
e	campos	de	
conhecimento																	
das	Áreas	

	



Promover o desenvolvimento e difusão gratuita          
de referências que contribuam para gestão                 

de iniciativas e políticas públicas                                 
de Educação Integral no Brasil. 

	
www.educacaointegral.org.br	

www.educacaointegral.org.br/na-pra8ca	
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