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I EVENTO PME COLABORATIVO - RAE SUDESTE 2016: POLO PIRASSUNUNGA E UNA/BA

II ENCONTROS
1ª FORMAÇÃO: “Educação Integral em Tempo Integral: a centralidade da concepção curricular"
12/9/2016
2ª FORMAÇÃO: “Educação Integral em Tempo Integral: referências para o planejamento integrado"
11/11/2016

MUNICÍPIOS PARTICIPANTES: Analândia, Leme, Mococa, Pirassununga, S Cruz Conceição, S Cruz 
Palmeiras e Una-BA

REALIZAÇÃO: Associação Cidade Escola Aprendiz, por meio do Centro de Referências em Educação 
Integral
PARCERIA: Instituto Natura
APOIO: Frente - Educação Integral Na Prática: Cleuza Repulho, Movimento Down/ Movimento de Ação e 
Inovação Social, Helena Singer, Instituto Inspirare, Fundação SM.



Atividades realizadas

Objetivo

Desenvolvimento de oficinas sobre Políticas Publicas de 
Educação Integral para a Rede de Apoio à Educação (RAE) em 
dois polos de atuação do projeto - Pirassununga (SP) e Ilhéus 
(BA)

Escopo 

2 oficinas de 8h por polo, com as seguintes temáticas: 

● Educação Integral em Tempo Integral: a centralidade da 
concepção curricular

● Elaboração  de diretrizes para a implementação de 
políticas de Educação Integral



I Encontro
- Concepção de Educação Integral (2h)
- Currículo na Educação Integral (6h)

II Encontro
- Referências de programas de Educação Integral (4h)
- Educação Integral Na Prática: Planejamento de programas de 

Educação Integral/ Concepção como proposta formativa da 
rede/ Registro para Memorial de Gestão (4h)

Sistematização Visual
Kit de materiais de apoio

Atividades realizadas





I Encontro de Formação

Resumo do dia

No primeiro encontro de formação, 
os participantes acessaram uma 
série de materiais de referência 
para discutir o conceito de 
educação integral, trazendo, a 
partir de suas vivências, por meio 
de dinâmica participativa, a 
construção do sujeito que desejam 
formar e os princípios inalienáveis 
para que uma política educacional 
alcance essa formação. 



I Encontro de Formação

Infográfico sistematizado pelo Movimento pela BNCC

Resumo do dia

No mesmo dia, os participantes foram convidados a investigar 
a 2ª versão da Base Curricular Nacional, em diálogo com a 
educação integral. A partir de referências, os participantes 
construíram uma representação de um  currículo integrado 
por meio de uma mandala. 



Dinâmica participativa: em grupos mistos, participantes foram convidados a discutir e representar em uma 
colagem quem é o sujeito que desejam formar. A discussão foi a base para trabalhar conceitos como 
multidimensionalidade e desenvolvimento integral.



Sistematização visual
Concepção e princípios da EI 







Facilitação: em plenária, participantes foram convidados a apresentar discussões que haviam feito no grupo, 
elencando aspectos necessários para o trabalho pedagógico na educação integral. A Mandala foi a base 
para construção coletiva de diretrizes curriculares gerais/ concepção de currículo na EI.



Sistematização visual
Concepção curricular na EI







II Encontro de Formação
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA EDUCAÇÃO INTEGRAL

Resumo do dia

Na segunda atividade, os participantes investigaram 
programas de referência em educação integral, considerando 
as etapas com as  quais trabalham. Em seguida, a partir das 
estratégias desenvolvidas pelos programas, organizados em 
grupos por município, os participantes revisitaram suas 
proopostas de educação  integral, construindo ou 
readequando (caso já estivessem avançados) objetivos e 
estratégias de destaque. Por fim, participantes foram 
apresentados a uma espécie de plano/ linha-mestra para 
políticas de educação integral a fim de que pudessem deixar 
planejamentos/registros alinhados no memorial  de gestão. 



Dinâmica participativa: em grupos mistos, participantes foram apresentados a referências de programas de 
EI. Cada grupo analisou um programa de destaque do cenário nacional.



Números e Avaliação
Considerando os dois encontros

7 municípios
Mais de 30 participantes
5 Desenhos de propostas para a Educação 
Integral para integração no Memorial de 
Gestão
Concepção de educação integral do Polo 
+ UNA/BA sistematizada 
Concepção curricular para o Polo + UNA/ 
BA sistematizada

 



Elementos diversificados: as atividades mesclaram momentos de exposição, facilitação e construção 
coletiva, além de dinâmicas e ações de sensibilização para as temáticas discutidas.



- de avaliação ótima sobre Temas trabalhados

Metodologias utilizadas

- acreditam que a formação contribuiu para a compreensão sobre Educação Integral

- de satisfação com a formação

Números e Avaliação

100%

100% - acreditam que os seguintes elementos metodológicos foram contemplados no 

desenho das formações: 

- Autoria dos participantes na construção dos conhecimentos;

- Leitura crítica e compartilhamento de conceitos e experiências;

- Co-criação e resolução de problemas concretos

- Aplicabilidade prática e endereçamento das questões locais



- avaliaram os dois encontros como ótimos. Uma pessoa não respondeu a questão. 

Números e Avaliação

93%
“As reflexões oportunizadas fazem vir à tona um repensar sobre a educação integral enquanto política 
pública”

“Termino com um desejo fortemente de (re)fazer, (re)significar, (re)elaborar a política de educação 
integral”

“A formação mostrou aspectos importantes da necessidade de implementação de políticas que 
viabilizem a educação integral”

“Tudo que conversamos, as trocas de experiências foram valiosas para melhorar cada vez mais nosso 
trabalho”

“A formação foi de extrema importância para auxiliar na construção do planejamento da educação 
integral”



Números e Avaliação

“Toda a dinâmica da formação foi significativa: estudo, técnicas, 
materiais, atividades”

“Refletir sobre o próprio processo de implementação do programa; 
conhecer os projetos de referência; pensar sobre objetivos e estratégias”

“Atividades de sensibilização, criação de formas lúdicas que de forma 
leve conduzem a reflexão. Sensacional!

“A clareza com que foram passadas as respostas sobre as dúvidas”

“A qualidade das formadoras aliada ao amplo conhecimento sobre os 
assuntos discutidos”

“Mediação do processo em que participantes são ativos na construção 
do conhecimento”



Direção geral
Natacha Costa

natachacosta@aprendiz.org.br 

Gestão de Programa
Julia Dietrich

juliadietrich@aprendiz.org.br 

Formador/Pesquisador de Referência
Madalena Godoy

madalenagodoy@aprendiz.org.br


