




As diferentes concepções se refletem nas 

propostas para este período

Há muitos jeitos de ser escola



Qualidade da educação: 

aprendizagem e desenvolvimento 

integral de todos e todas.

Caminhos possíveis:

§ Educação integral em jornada regular

§ Educação integral em jornada ampliada com 

parcerias

§ Educação integral em jornada ampliada sem 

parcerias

Educação Integral como 
Concepção



1. Educação para além da escolarização;

2. Instrução X formação integral;

3. Estudante como sujeito social, histórico, mul>dimensional e competente;

4. Professor/a como profissional que pesquisa, reflete e produz 
conhecimento, conhece seus estudantes e sua realidade.

Educação Integral como 
concepção



PRINCÍPIOS

- Política para toda a rede: garantia de 

condições para que as escolas 

implementem a educação integral

- Se faz no diálogo permanente entre 

secretaria e escolas.

Educação Integral
Polí>ca para todas e todos

Fonte: Centro de Referências em Educação Integral



CONTEXTO 
PRINCÍPIOS

ESTRATÉGIAS
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1. Suspensão da a>vidade econômica: país com um quarto da sua população vive com 
menos de R$420,00 per capita por mês1;

2. Agravamento das desigualdades: segurança alimentar, acesso à moradia, saúde, entre 
outros;

3. Fragilização da rede de proteção social: metade de nossas crianças e adolescentes vivem 
sob múl>plas privações (27 milhões)2;

4. Exclusão digital: 58% dos domicílios não têm acesso a computador e 33% não dispõem 
de internet3,

5. Incerteza e insegurança: a vida de gestores, professores, famílias, estudantes e crianças 
afetada de diferentes maneiras. 

CONTEXTO DA CRISE

Fontes:  1. Dados da Síntese de Indicadores Sociais, IBGE, 2019
2. https://www.unicef.org/brazil/media/6276/file/30-anos-da-convencao-sobre-os-direitos-da-crianca.pdf
3. https://media.campanha.org.br/acervo/documentos/COVID-19_Guia1_FINAL.pdf, segundo a pesquisa TIC 
Domicílios 2018, do Cetic Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação.

https://www.unicef.org/brazil/media/6276/file/30-anos-da-convencao-sobre-os-direitos-da-crianca.pdf
https://media.campanha.org.br/acervo/documentos/COVID-19_Guia1_FINAL.pdf


Como garan>r que as polí>cas definidas neste período tenham 
em perspec>va os direitos de todas as crianças, adolescentes, 

jovens e adultos? 

Obje>vos educacionais 

1. Quais devem ser os obje>vos educacionais para este período de isolamento social? 

2. Como definir o calendário escolar e questões como hora aula, instrumentos de 
acompanhamento de frequência e o processo avalia>vo nesse período?



Estratégias

3. Como garan>r a par>cipação a>va dos gestores e professores na construção destas 
estratégias de modo que sejam adequadas a cada realidade? Que >po de apoio deve ser 
oferecido a esses profissionais? 

4. Como garan>r a escuta e a par>cipação de estudantes e famílias na construção destas 
estratégias? Como apoiar as famílias e os próprios estudantes na mediação das 
a>vidades educacionais propostas? 

5. Que papel a tecnologia e os recursos digitais podem desempenhar tendo em vista o 
não agravamento das desigualdades? Que outros recursos podem e devem ser criados 
para garan>r que todos os estudantes tenham as mesmas oportunidades? 



Obje>vos: o foco agora não é transferir a escola para dentro de casa. É manter as crianças em algum 
contexto de aprendizagem e apoiar as famílias neste momento tão desafiador em vários aspectos, não 
apenas na realização de a>vidades pedagógicas. Isso significa apoiá-las a estruturar a ro>na dos filhos, a 
lidar com as questões que surgem e também a colaborar com o processo de aprendizagem dos filhos; 

Busca A>va: implementação de estratégias colabora>vas, encadeadas e em rede para chegar a 100% dos 
educandos;

Escuta e estreitamento dos vínculos com as famílias: iden>ficação das necessidades das famílias, 
compreensão profunda em relação às suas condições de vida, hábitos e conhecimentos, estabelecimento 
de contato permanente com elas; 

Trabalho colabora>vo: longe de materiais prontos, foco na construção cole>va de a>vidades com base 
na escuta das famílias, na iden>ficação do que consideram essencial, da adaptação desses conteúdos a 
propostas que as famílias possam mediar e/ou que as crianças possam dar conta autonomamente; 

ESTRATÉGIAS DAS REDES ALINHADAS À EDUCAÇÃO INTEGRAL:



Exploração e uso de diferentes linguagens: vídeos, áudios, desenhos, cards e canais: WhatsApp, 
Facebook, Instagram, Moodle no celular, materiais impressos, de forma a chegar de diferentes maneiras 
aos diferentes perfis de educandos e famílias;

Reconhecimento e ar>culação dos saberes dos territórios: iden>ficação dos saberes das famílias, 
valorização dos conhecimentos das famílias e ar>culação das a>vidades com estes saberes para que façam 
sen>do no contexto das casas; 

Mobilização social: campanhas para engajamento de outros setores, envolvimento dos prefeitos e 
secretários nos canais de comunicação, criação de uma “agenda local” em torno das propostas;  

Intersetorialidade e trabalho em rede: iden>ficação de parceiros no território, nas áreas da saúde, 
educação, cultura, assistência social para apoio às famílias e educandos. 

ESTRATÉGIAS DAS REDES ALINHADAS À EDUCAÇÃO INTEGRAL:



Pós Crise: volta às aulas

1. Como acolher a experiência vivida por professores e estudantes neste período? Como 
se preparar para enfrentar as condições ainda mais adversas a que estudantes, famílias
e comunidades possivelmente es>veram e seguirão expostos? Como fortalecer a escola 
como espaço cole>vo? Quais estratégias para reengajamento dos estudantes na vida 
escolar? 

2. O que este período nos informa a respeito de nossos estudantes, de suas famílias e 
contextos e a respeito de nossas prá>cas como educadores? O que faz sen>do manter e 
o que os novos tempos exigem transformar? 

3. Que outras oportunidades surgem nesse contexto para a garan>a de uma formação
integral para todo/as? É possível repensar o papel da escola e da sociedade na formação
das novas gerações a par>r dessa crise? Como nos reencantarmos com o futuro pós-
pandemia?



Compartilhamos alguns materiais que produzimos durante o período da pandemia:

Matérias, artigos e Mapa da Educação na Quarentena: www.educacaointegral.org.br

Artigo: https://educacaointegral.org.br/reportagens/o-papel-da-educacao-integral-em-tempos-de-crise-
por-natacha-costa/

Live sobre Tremembé e Tarumã: https://www.youtube.com/watch?v=e3h1_EBQAsM

Live sobre BH e Manaus: https://m.youtube.com/watch?v=__4rf48ZZKE

Live sobre Educação Infantil: https://bit.ly/3cjIWPE

Live sobre Alagoas e Bahia: https://bit.ly/LiveCR2YT

Live sobre o papel da Educação em um mundo em transformação: https://bit.ly/3dMrxiK

Live sobre enfrentamento das desigualdades de gênero e raciais na educação: https://bit.ly/3gcuyuJ

http://www.educacaointegral.org.br/
https://educacaointegral.org.br/reportagens/o-papel-da-educacao-integral-em-tempos-de-crise-por-natacha-costa/
https://www.youtube.com/watch%3Fv=e3h1_EBQAsM
https://m.youtube.com/watch%3Fv=__4rf48ZZKE
https://bit.ly/3cjIWPE
https://bit.ly/LiveCR2YT
https://bit.ly/3dMrxiK
https://bit.ly/3gcuyuJ


Links para pesquisa e estudo de referências:

1. Currículo e Educação Integral a par>r da BNCC

www.educacaointegral.org.br/curriculo-na-educacao-integral - material de referencia sobre 
currículo e metodologia de discussão curricular para municípios e escolas

h:ps://educacaointegral.org.br/curriculo-na-educacao-integral/wp-
content/uploads/2019/01/caderno-1-curriculo-e-ei-na-pra@ca.pdf - fundamentos do currículo na 
educação integral

2. Banco de Prá>cas Pedagógicas (pre BNCC)

h:ps://educacaointegral.org.br/especiais/pra@cas-pedagogicas/

http://www.educacaointegral.org.br/curriculo-na-educacao-integral
https://educacaointegral.org.br/curriculo-na-educacao-integral/wp-content/uploads/2019/01/caderno-1-curriculo-e-ei-na-pratica.pdf
https://educacaointegral.org.br/especiais/praticas-pedagogicas/




3. Etapas

Educação Integral – Educação Infan>l e Fundamental I

h:ps://educacaointegral.org.br/especiais/educacao-integral-nas-infancias/- publicação sobre 
educação integral para crianças de 0 a 12 anos

h"p://paralapraca.org.br/ - metodologia de formação de profissionais da educação infan<l

Educação Integral – Fundamental II

h:ps://fazsen@do.org.br/

4. Formação integral de professores

h:ps://vivescer.org.br/

https://educacaointegral.org.br/especiais/educacao-integral-nas-infancias/
http://paralapraca.org.br/
https://fazsentido.org.br/
https://vivescer.org.br/


5. Currículo na Cidade Educadora – referencial para mapeamento e mobilização de 
territórios 

https://educacaoeterritorio.org.br/especiais/curriculo-da-cidade-educadora/

6. Educação Integral – plataformas com experiências, metodologias e notícias

www.educacaointegral.org.br

https://www.cenpec.org.br/

7. Território e Educação – mapa de experiências, metodologias e notícias

https://educacaoeterritorio.org.br/

8. Inovação na Educação

http://movinovacaonaeducacao.org.br/

https://educacaoeterritorio.org.br/especiais/curriculo-da-cidade-educadora/
http://www.educacaointegral.org.br/
https://www.cenpec.org.br/
https://educacaoeterritorio.org.br/
http://movinovacaonaeducacao.org.br/


Obrigada!

Contato: 
natachacosta@aprendiz.org.br


