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a educação           
nos move 

  Fundação SM { {



•  Formada em História – UFMG (1979) 
•  Secretária de Educação de Belo 

Horizonte – 2002-2007 
•  Presidente da Undime – 2005-2007 
•  Secretária de Educação Básica – MEC 

– 2007-2012 

Diretora – Fundação SM 

  Pilar Lacerda {	



Igualdade {	



Equidade {	



Diversidade é diferente  
de desigualdade 

Em	 um	 país	 tão	 diverso	 e	 desigual	 como	 o	 Brasil,	 as	
diferenças	 –	 étnico-raciais,	 sociais,	 de	 gênero	 –	
precisam	 ser	 trazidas	 da	 margem	 para	 o	 centro	 do	
currículo,	 na	 forma	 de	 reconhecimento	 das	
iden@dades	 e	 do	 conhecimento	 produzido	 por	
diferentes	grupos	sociais.	

{	



Formação docente 

Postura	 crí@ca	 de	 todxs	 	 professorxs	 ao	 ques@onar,	
pensar	e	problema@zar	seus	objetos	de	conhecimento	
também	 a	 par@r	 de	 perspec@vas	 negras,	 indígenas,	
incluindo	perspec@vas	femininas,	além	das	tradicionais	
brancas,	europeias	e	masculinas.	

{	



Currículo na Educação Integral 

Escola	 concebida	 como	 espaço	 de	 produção	 de	
conhecimento,	 pesquisa,	 construção	 de	 valores,	
par@cipação	cole@va	e	desenvolvimento	da	autonomia	
de	alunos	e	profissionais.	

{	



Educação 
Integral vai 
além da 
excursão 

{	



Histórico da Educação 
Integral no Brasil (1932-2010) 

1932 – Manifesto dos 
Pioneiros 

1950: Anísio Teixeira - 
Escola Parque 
(Salvador) 

1960: Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, 
Brasília e uma proposta de educação 
para o Brasil 

{	



1980: CIEPs, equidade e atenção às  
vulnerabilidades – Escola Integral 
em tempo integral 

1990: uma carta e muitas cidades 
educadoras – Associação 
Internacional das Cidades 
Educadoras/Barcelona 

1990 a 2000: projetos de escolas de 
ciclos como Escola Plural (BH), 
Escola Sagarana (DF), Escola 
Cidadã (Porto Alegre) 

1996: três escolas e a conquista da 
autonomia – Escola da Ponte, 
EMEF Amorim Lima e EMEF  
Campos Salles 



2000: os Ceus e a integração da 
escola à comunidade 2001: Apucarana e a cidade 

educação 

2004: Parcerias, projetos de vida 
e uma proposta para o Ensino 
Médio 

2002: Comunidades de 
Aprendizagem e o diálogo com o 
território (Espanha) 

2004: Bairro Escola/Aprendiz SP 
 



2005: Bairro Escola – uma nova 
geografia para o aprendizado 
(Nova Iguaçu) 

2006: Escola Integrada, 
colaboração e novas 
oportunidades educativas (Belo 
Horizonte) 

2008: Sistematização de uma 
ideia e múltiplos arranjos na 
diversidade brasileira 

2007: Mais Educação e uma 
concepção de educação para 
todo o país 

2010: Tempo de Escola e a certeza 
de qualidade com equidade (São 
Bernardo do Campo) 



Marcos teóricos: 
 
o  Anísio Teixeira 
o  Manifesto dos Pioneiros 
o  Darcy Ribeiro 
o  Miguel Arroyo 
 
Escola de Tempo integral e/ou Escola de Educação 
Integral 

{	{	Concepção 



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

o  Enfrentamento	das	desigualdades	educacionais	(a	
educação	integral	não	pode	aprofundar	nem	relevar	
as	desigualdades);	

{	Concepção 



o  Promove	diversidade	de	prá@cas,	agentes,	
espaços,	sabers;	

o  Visa	o	desenvolvimento	pleno	dos	indivíduos	em	
todas	as	suas	dimensões	–	intelectual,	Osica,	
afe@va,	social	e	simbólica.	

	

{	Concepção 



	
o  Prevê	aprendizagens	permanents;	

o  Considera	o	educando-estudante	no	centro	do	
processo	de	aprendizagem,	seus	interesses,	
sonhos,	contexto.	

{	Concepção 



Intersetorialidade	
	
Entende	 a	 escola	 como	 ar@culadora	 de	 todo	
processo,	em	uma	construção	par@cipa@va	que	inclui	
todos	os	segmentos	da	comunidade	escolar	e	demais	
agentes	envolvidos.	

{	Concepção 



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	
(cogni@va)	ou	a	dimensão	afe@va.	

{	Concepção 



Educação	voltada	ao		acolhimento,	
reconhecimento	e	desenvolvimento	
pleno,	nas	suas	singularidades	e	

diversidades.		



A	escola,	como	espaço	de	
aprendizagem	e	de	democracia	

inclusiva,	se	fortalece	quando	pra<ca	
a	não	discriminação,	não	preconceito	

e	respeito	às	diferenças	e	
diversidades.		

	



A Educação Integral e o território 

Mantendo	 a	 centralidade	da	 escola	 e	 família	 no	 papel	
de	 garan@a	 do	 direito	 à	 educação,	 aprendizagem	 e	
desenvolvimento	de	crianças,	adolescentes	e	adultos,	a	
educação	 integral	 busca	 aprofundar	 os	 laços	 com	 a	
comunidade	 e	 o	 entorno	 da	 escola,	 entendendo	 que	
esses	laços	são	essenciais	para	a	almejada	integralidade	
da	educação.	

{	



Sesc	São	Paulo,	ar@go	sobre	Educação	Integral	e	
Cidades	Educadoras:	
	
	
“Uma	 cidade	 que	 se	 pauta	 por	 valores	 e	 uma	 visão	
humanista.	 Que	 favorece	 o	 exercício	 de	 habilidades	
empá<cas,	 flexibilidade,	 alteridade,	 acolhimento.	 É	
uma	 cidade	 sustentável,	 em	 termos	 ambientais	 e	 das	
relações	 que	 propicia	 com	 seus	 cidadãos	 e	 entre	 eles.	
Que	 favorece	 a	 convivência,	 através	 e	 junto-com	 seus	
espaços	públicos”.		



Projeto politico pedagógico 

o Ações	ar@culadas	

o Aprendizagens	significa@vas	para	garan@r	a	
aprendizagem	de	todos.		

o  Currículo,	 avaliação	 e	 monitoramento	 e	 formação	
docente.	

{	





 Desafios {	



Gestão	 integrada	 que	 apoia	 a	 implementação	
de	estratégias	de	referência	em	três	frentes:		
	
o  Currículo	
o  Formação		
o  Avaliação	

 Desafios {	



 Desafios {	



Fontes / Referências bibliográficas 

 

 AICE – Associação Internacional das Cidades Educadoras - Carta das Cidades 
 Educadoras http://www.edcities.org/wp-content/uploads/2013/10/Carta-
 Portugues.pdf  

  

•  Moll, Jaqueline. A cidade e os seus caminhos educativos: escola, rua e itinerários 
juvenis em Educação e vida urbana: 20 anos de Cidades Educadoras. AICE, 2013. 
Pag. 214 a 224. 
http://www.edcities.org/wp-content/uploads/2015/11/livro-20-anos-cidades-
educadoras-PT.pdf  

•  Weffort, Helena, Andrade Júlia e Costa, Natacha. Currículo e Educação Integral na 
prática – uma referência para Estados e Municípios. 1ªed. São Paulo, 
Associação Cidade Escola Aprendiz. 2019 
h\ps://educacaointegral.org.br/curriculo-na-educacao-integral/ 

{	



Leituras complementares: 
•  Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). Disponível em 

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf  
  
  
•  Declaração Mundial da Educação para Todos (1990). Disponível em: 

https://www.unicef.org/brazil/declaracao-mundial-sobre-educacao-
para-todos-conferencia-de-jomtien-1990  

 

Fontes / Referências bibliográficas {	



Leituras complementares: 
•  Convenção nascida da Cúpula Mundial para a Infância (1990). 

Disponível em: 
https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca  

  
•   Declaração Universal sobre Diversidade Cultural (2001. Disponível 

em: 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/
pdf/declaration_cultural_diversity_pt.pdf  

  
•  AICE Educação e vida urbana: 20 anos de cidades educadoras 

(2013). Disponível em 
http://www.edcities.org/wp-content/uploads/2015/11/livro-20-anos-
cidades-educadoras-PT.pdf  

 

Fontes / Referências bibliográficas {	



MOLL, J.; CHARLOT, Bernard; ARROYO, M. G.; BECKER, Ferando; 
FETZNER, A. R.; DORNELES, Beatriz Vargas; BATISTA, Claudio Roberto; 
MAGALHAES, C. R.; ÁVILA, Ivany Souza; MAINARDES, J.; COSTA, M. R.; 
TITTON, Maria Beatriz Pauperio; BARBOSA, M. C.; XAVIER, Maria Luisa 
Merino; BECKER, Maria Luiza; MOREIRA, Maria Luiza; FISCHER, Nilton 
Bueno; MOLINA, Rosane; SCHERER, R. M. D.; STREMEL, S.; ROCHA, S.. 
Os tempos da vida nos tempos da escola: construindo possibilidades. 2. 
ed. Porto Alegre: Penso, 2013. v. 1. 262p . 
 
MOLL, J.. Caminhos da Educação Integral no Brasil: direito a outros 
tempos e espaços educativos. Porto Alegre: Penso, 2012. 504p. 
 

TEIXEIRA, Anísio. Educação é um direito. 2ªed. Rio de Janeiro: Editora 
UFRJ, 1996, 221p. 

 
 
 
 

Fontes / Referências bibliográficas {	



Sites de referência: 
Associação Internacional de Cidades Educadoras 
http://www.edcities.org/pt/ 
Centro de referências em Educação Integral 
https://educacaointegral.org.br/ 
 
Vídeos sugeridos: 
Direito de Aprender. Unicef. 2007.  
https://www.youtube.com/watch?v=C2ETRcnX_4U&feature=youtu.be  
 
  
 

Fontes / Referências bibliográficas {	



  fundacaosmbrasil.org {	



  Redes sociais FSM {	

@fundacaosm 



Pilar Lacerda 
pilar.lacerda@fundacion-sm.com 

Tel. +55 11 2111.7530	
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