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PREFÁCIO 
Desde a Constituição de 1988, as leis que, a partir de então, trataram de questões afeitas 
à educação sempre preconizaram o ensino sob uma forma agregadora, construtora 
do saber e promotora de integração do estudante como agente transformador da 
sociedade. Ao pensar em instituir a oferta de Educação em Tempo Integral nas escolas 
do estado do Espírito Santo, tomamos por base as prerrogativas legais e consideramos 
de grande importância a alçada social e cultural como pontos a serem elencados e 
agregados à implementação, tornando-a um desafio a ser abraçado com muita 
responsabilidade e compromisso.

Essa obra é tão importante exatamente por considerar a participação ativa da rede, 
envolvendo todos os profissionais que, no cotidiano escolar, atuam para garantir a 
aprendizagem dos estudantes. Não é possível construir materiais formativos sem 
conhecimento prático, apenas imaginando como as diferentes realidades se concretizam 
na escola efetivamente. Pretendemos que a nossa experiência seja um guia para 
aproveitamento por parte de profissionais da educação de todo o país, de modo que 
este desafio de modificar o ensino em cada unidade escolar e em cada estado seja feito 
por meio da união de todo aprendizado obtido e compartilhado, a fim de produzirmos 
como resultado um verdadeiro marco para o desenvolvimento da nação.  

É com muita alegria que convidamos o leitor para iniciar o estudo deste material, na 
expectativa de contribuir para as vivências e para o desenvolvimento dos profissionais 
e das escolas. Pautados pela equidade, pela gestão democrática e pela certeza de 
que um bom trabalho é sempre realizado por esforço coletivo em torno de um objetivo 
comum. A causa que trazemos é a implementação do ensino em tempo integral, 
visando promover transformação e a construção conjunta da sociedade que queremos 
por meio da formação do estudante para a cidadania e o mundo do trabalho.

A Secretaria de Estado da Educação tem como foco a continuidade da política pública 
da Educação em Tempo Integral, visando atender a todos os estudantes, em todos os 
contextos, considerando a ampliação de jornada com metodologias diversificadas e 
práticas intencionais que garantam a melhoria da aprendizagem e o desenvolvimento 
dos projetos de vida de cada um dos estudantes. Pensando em todos esses objetivos, 
é necessário ampliar os processos formativos das equipes escolares para assegurar 
que estamos desenvolvendo os profissionais de forma que consigam atender às novas 
demandas de aprendizagem dos estudantes.

Quaisquer desses processos seriam impossíveis de serem feitos sozinhos e é por isso 
que continuar construindo projetos com o envolvimento de tantos e pensando em cada 
detalhe é nossa meta!

Vitor de Angelo
Secretário de Estado da Educação do Espírito Santo
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APRESENTAÇÃO

O ano é 2019 e, entre muitas conversas, sempre o 
assunto da admiração pelo trabalho, criatividade 
e reinvenção das equipes das escolas com oferta 
de Educação em Tempo Integral voltava à pauta.
Em meio a uma realidade de tamanha desigualdade 
social, em que crianças e adolescentes não têm as 
mesmas oportunidades, sabemos da diversidade 
de desafios que permeiam o dia a dia na escola.  
E, por isso, sentimos a necessidade de ouvir de quem, 
diariamente está em contato direto com o estudante, 
como eram esses desafios, como se dava a aplicação 
de metodologias, como o funcionamento de todas 
as áreas da escola importava para a garantia da 
aprendizagem de cada um dos estudantes.
Escutamos diretores, coordenadores pedagógicos, 
administrativos, de secretaria e financeiros, 
professores, estudantes... começamos a compilar 
aquelas escutas para incluir em formações e 
pensamos que, diante da riqueza de tudo o que 
foi dito e apresentado, seria insuficiente.
Foi quando surgiu a ideia de, envolvendo todos 
que quisessem e pudessem ter participação ativa 
nesse processo, escrever um livro. Um livro que 
fosse nosso, da Rede Estadual do Espírito Santo, 
que envolvesse de norte a sul, leste a oeste do 
estado e englobasse todas as realidades possíveis 
das escolas com oferta de Educação em Tempo 
Integral capixabas.
Editais, Processo Seletivo, Reuniões, Grupos de 
Trabalho, Diálogo, Discussões, Trocas, Escrita, 
Trabalho são algumas palavras que estiveram 
envolvidas em todo esse processo. Foram mais 
de três meses de reuniões constantes, de muitas 
trocas com profissionais que atuaram em diversas 
áreas, escrevendo, revisando, reescrevendo, 
corrigindo, recomeçando e finalizando textos, 
desenhos e ideias.
O Projeto tinha como objetivo ser nosso: da Rede 
para a Rede. E descobrimos a riqueza que existe 
na nossa. Um projeto escrito a tantas mãos  
é trabalhoso, mas extremamente gratificante, 

principalmente quando falamos de escuta e 
de diversidade. Tivermos como premissa que 
queríamos muitas mãos de diferentes contextos, 
regiões e percursos para escrever essa história.
Escrever sobre a história da Educação em 
Tempo Integral, as metodologias, os princípios, 
os conceitos da gestão e da administração da 
escola, de uma forma a inspirar e abranger a 
realidade do Espírito Santo em cada linha.
Queremos, acima de tudo, que todos aprendam, 
garantindo o acesso de todas as crianças e 
adolescentes à escola. Além do acesso, queremos 
a permanência e a conclusão de cada um deles.  
E, principalmente: queremos que todos aprendam.
Formar profissionais e garantir que todas as 
escolas aperfeiçoem seus processos internos de 
gestão é uma forma de aprimorar todas essas 
etapas e chegar cada vez mais perto de atingir 
esse objetivo final. Um professor é construído 
de talento e vocação, mas também de uma boa 
formação. E entendemos que nós precisamos 
fazer parte desse processo, proporcionando 
formações que façam sentido para nossos 
profissionais.
“Todo o conhecimento está conectado a outros 
conhecimentos. A diversão está em fazer essa 
conexão. ” Arthur C. Aufderheide
O processo de escrita aconteceu em meio ao 
cenário atípico da pandemia pelo qual o mundo 
perpassa, permeado por inúmeros desafios e 
momentos nos quais todos reinventaram-se e 
inovaram ainda mais. Apesar das adversidades, 
esse tempo foi utilizado e investido na produção 
dessa obra.
E este livro é isso: uma conexão de 
conhecimentos. Sete capítulos com o objetivo 
de apresentar a você a Escola com Oferta de 
Tempo Integral Capixaba!
Vem com a gente!

Júlia da Matta
Marcelo Lema
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Oi!  Meu nome é Marcelo Lema Del  Marcelo Lema Del  
Rio MartinsRio Martins! Nasci no Rio de Janeiro/RJ 
e atuo com a oferta de Educação em 
Tempo Integral desde o ano de 2017.  
Sou formado em Geografia e, quando 
escrevi esse capítulo, atuava como 
Assessor Especial de Educação  
em Tempo Integral.

Oi! Meu nome é André Luís  André Luís  
Demuner RamosDemuner Ramos! Nasci em Vitória/ES 
 e atuo em escola com oferta de 
Educação em Tempo Integral desde 
o ano de 2019. Sou formado em 
Geografia e, quando escrevi esse 
capítulo, atuava como Diretor. 

Olá! Eu sou a Fernanda Ferreira Fernanda Ferreira 
Villela VieiraVillela Vieira! Nasci em Muqui/ES 
e atuo em escola com oferta de 
Educação em Tempo Integral desde o 
ano de 2016. Sou formada em Letras 
e, quando escrevi esse capítulo, 
atuava como Diretora.
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Olá! Eu sou a Geanne Darc de Vete Geanne Darc de Vete 
Alves NogueiraAlves Nogueira! Nasci em Mantena/MG 
e atuo em escola com oferta de 
Educação em Tempo Integral desde 
o ano de 2016. Sou formada em 
Matemática e, quando escrevi esse 
capítulo, atuava como Superintendente 
Regional da Educação.

Olá!  Eu sou a Kátia Regina FrancoKátia Regina Franco! 
Nasci em Vitória/ES e atuo em escola 
com oferta de Educação em Tempo 
Integral desde o ano de 2015.  
Sou formada em Letras/Português e, 
quando escrevi esse capítulo,  
atuava como Diretora.

Olá! Eu sou o Ricardo Pecinali Ricardo Pecinali 
MiottoMiotto! Nasci em Nova Venécia/
ES e atuo em escola com oferta 
de Educação em Tempo Integral 
desde o ano de 2020. Sou formado 
em Biologia e, quando escrevi esse 
capítulo, atuava como Diretor.
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A proposta de iniciar com o tema “o resgate histórico da Educação Integral no 

A proposta de iniciar com o tema “o resgate histórico da Educação Integral no 

Brasil e no Espírito Santo” tem como finalidade sintonizar o leitor acerca das 

Brasil e no Espírito Santo” tem como finalidade sintonizar o leitor acerca das 

discussões posteriores que sucedem este capítulo, que possui um caráter mais 

discussões posteriores que sucedem este capítulo, que possui um caráter mais 

prático, pois tratam das metodologias desenvolvidas nas escolas com oferta de 

prático, pois tratam das metodologias desenvolvidas nas escolas com oferta de 

educação em tempo integral. Aqui será desenvolvida a perspectiva histórica 

educação em tempo integral. Aqui será desenvolvida a perspectiva histórica 

dessa oferta, evidenciando momentos de destaque que contribuíram para a 

dessa oferta, evidenciando momentos de destaque que contribuíram para a 

implantação da educação em tempo integral nas escolas por todo o país.

implantação da educação em tempo integral nas escolas por todo o país.

O processo histórico demonstra que, ao longo dos anos, a Educação Integral 

O processo histórico demonstra que, ao longo dos anos, a Educação Integral 

sempre tentou abarcar uma concepção de educação voltada a garantir o pleno 

sempre tentou abarcar uma concepção de educação voltada a garantir o pleno 

desenvolvimento dos estudantes, considerando as dimensões intelectual, física, 

desenvolvimento dos estudantes, considerando as dimensões intelectual, física, 

emocional, social e cultural. Em todas as propostas e concepções de educação 

emocional, social e cultural. Em todas as propostas e concepções de educação 

em tempo integral, buscou-se uma educação inovadora e diferenciada a que 

em tempo integral, buscou-se uma educação inovadora e diferenciada a que 

era praticada nas diversas correntes pedagógicas existentes. Assim, ao longo 

era praticada nas diversas correntes pedagógicas existentes. Assim, ao longo 

do texto, ficará evidente que as propostas de educação em tempo integral no 

do texto, ficará evidente que as propostas de educação em tempo integral no 

Brasil tiveram como foco o rompimento com o que estava posto e a inovação 

Brasil tiveram como foco o rompimento com o que estava posto e a inovação 

de práticas escolares, buscando a construção de um projeto coletivo em que os 

de práticas escolares, buscando a construção de um projeto coletivo em que os 

estudantes, professores, gestores e a comunidade pudessem compartilhar das 

estudantes, professores, gestores e a comunidade pudessem compartilhar das 

ações desenvolvidas dentro e fora da escola.

ações desenvolvidas dentro e fora da escola.

Todas as iniciativas que serão apresentadas demonstraram, com algumas 

Todas as iniciativas que serão apresentadas demonstraram, com algumas 

variações ao longo da história brasileira, a necessidade de construção de uma 

variações ao longo da história brasileira, a necessidade de construção de uma 

nova identidade para a escola via educação em tempo integral, fazendo com 

nova identidade para a escola via educação em tempo integral, fazendo com 

que todos os momentos históricos discutidos tivessem como preocupação central 

que todos os momentos históricos discutidos tivessem como preocupação central 

o esforço em ampliar as dimensões intelectuais, físicas, emocionais, sociais e 

o esforço em ampliar as dimensões intelectuais, físicas, emocionais, sociais e 

culturais dos estudantes.
culturais dos estudantes.

Cabe ressaltar que cada período histórico está diretamente relacionado a uma 

Cabe ressaltar que cada período histórico está diretamente relacionado a uma 

intencionalidade política e/ou a um contexto específico, passível de crítica e 

intencionalidade política e/ou a um contexto específico, passível de crítica e 

de reflexões. Todavia, o foco do texto é apresentar que a educação em tempo 

de reflexões. Todavia, o foco do texto é apresentar que a educação em tempo 

integral no Brasil teve como base a visão de ampliar direitos aos estudantes, com 

integral no Brasil teve como base a visão de ampliar direitos aos estudantes, com 

a finalidade de melhoria da educação de cada momento. 

a finalidade de melhoria da educação de cada momento. 

Introdução
Implantação da 

Educação em Tempo 
Integral no Brasil
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Ficará evidente que a Educação em Tempo Integral vem sendo 

Ficará evidente que a Educação em Tempo Integral vem sendo 

introduzida no cenário nacional antes mesmo da promulgação da 

introduzida no cenário nacional antes mesmo da promulgação da 

Constituição Federal de 1988, que, por sua vez, abre as portas para a 

Constituição Federal de 1988, que, por sua vez, abre as portas para a 

consciência do direito à educação pública e de qualidade para todos.

consciência do direito à educação pública e de qualidade para todos.

A educação em tempo integral, no mundo e no Brasil, apresenta-se 

A educação em tempo integral, no mundo e no Brasil, apresenta-se 

como indispensável, uma vez que cria a possibilidade de formação 

como indispensável, uma vez que cria a possibilidade de formação 

humana completa. Ações e propostas voltadas à educação integral 

humana completa. Ações e propostas voltadas à educação integral 

apresentam-se como uma modalidade de ensino-aprendizagem em que 

apresentam-se como uma modalidade de ensino-aprendizagem em que 

entende o estudante em suas múltiplas dimensões (não apenas a escolar-

entende o estudante em suas múltiplas dimensões (não apenas a escolar-

pedagógica), valorizando não apenas aspectos cognitivos, como também  

pedagógica), valorizando não apenas aspectos cognitivos, como também  

a compreensão do todo que envolve  

a compreensão do todo que envolve  

o seu cotidiano, num contexto de  

o seu cotidiano, num contexto de  

relações múltiplas.
relações múltiplas.

Soma-se a isso, na educação em tempo integral, a condição de ampliar 

Soma-se a isso, na educação em tempo integral, a condição de ampliar 

direitos aos estudantes com a finalidade de melhoria da educação em 

direitos aos estudantes com a finalidade de melhoria da educação em 

nosso país, de modo que a proposta de ampliar o tempo de permanência 

nosso país, de modo que a proposta de ampliar o tempo de permanência 

do educando na escola significa oportunizar hábitos, valores e 

do educando na escola significa oportunizar hábitos, valores e 

conhecimentos para o exercício da cidadania numa sociedade complexa 

conhecimentos para o exercício da cidadania numa sociedade complexa 

e em constante transformação.

e em constante transformação.

Por fim, afirma-se que a educação em tempo integral é 

Por fim, afirma-se que a educação em tempo integral é 

necessária, uma vez que constitui um amplo conjunto 

necessária, uma vez que constitui um amplo conjunto 

de práticas pedagógicas voltadas ao desenvolvimento 

de práticas pedagógicas voltadas ao desenvolvimento 

das potencialidades do ser humano, tornando 

das potencialidades do ser humano, tornando 

o estudante o centro do processo de ensino e de 

o estudante o centro do processo de ensino e de 

aprendizagem, bem como valorizando processos 

aprendizagem, bem como valorizando processos 

e conhecimentos necessários a uma sociedade em 

e conhecimentos necessários a uma sociedade em 

constante transformação.

constante transformação.
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1986
Programa de Formação 

Integral da Criança 
(SP)

24

Período 
Imperial

Proposta de Reforma 
na Educação 

Quando analisado o processo de implantação da Educação em Tempo Integral 

Quando analisado o processo de implantação da Educação em Tempo Integral 

no Brasil, o primeiro relato de experiência dessa modalidade de ensino remete-

no Brasil, o primeiro relato de experiência dessa modalidade de ensino remete-

nos ao Período Imperial, onde Ruy Barbosa apresentou as primeiras ideias sobre 

nos ao Período Imperial, onde Ruy Barbosa apresentou as primeiras ideias sobre 

educação integral, propostas em forma de reforma ao ensino da época.

educação integral, propostas em forma de reforma ao ensino da época.

A reforma na educação brasileira proposta por Ruy Barbosa propunha 

A reforma na educação brasileira proposta por Ruy Barbosa propunha 

modificações nos ensinos primário, secundário e superior numa visão integral 

modificações nos ensinos primário, secundário e superior numa visão integral 

e de continuidade e também adotava em seu programa o desenvolvimento de um 

e de continuidade e também adotava em seu programa o desenvolvimento de um 

sistema nacional de educação. 

sistema nacional de educação. 

A visão escolar em tempo integral de Ruy Barbosa estava ligada à necessidade 

A visão escolar em tempo integral de Ruy Barbosa estava ligada à necessidade 

de modernização do Brasil e de modificação da condição em que se encontrava 

de modernização do Brasil e de modificação da condição em que se encontrava 

o país - estagnado após anos de exploração colonial. Para ele, toda educação 

o país - estagnado após anos de exploração colonial. Para ele, toda educação 

deveria ter disciplinas comuns, tais como Educação Física, cuja função é 

deveria ter disciplinas comuns, tais como Educação Física, cuja função é 

moralizadora, higiênica e patriótica, principalmente ginástica, envolvida com 

moralizadora, higiênica e patriótica, principalmente ginástica, envolvida com 

a inseparabilidade do espírito e do corpo; Desenho, cuja finalidade prática 

a inseparabilidade do espírito e do corpo; Desenho, cuja finalidade prática 

era ajustada às necessidades da indústria e da arte; Língua Materna, para 

era ajustada às necessidades da indústria e da arte; Língua Materna, para 

aprender a língua falada (método intuitivo); Matemática; Ciências, áreas físicas 

aprender a língua falada (método intuitivo); Matemática; Ciências, áreas físicas 

e naturais no programa do ensino primário brasileiro; Geografia, com lições de 

e naturais no programa do ensino primário brasileiro; Geografia, com lições de 

lugar, pelo conhecimento do meio mais próximo à escola, o bairro, o distrito, 

lugar, pelo conhecimento do meio mais próximo à escola, o bairro, o distrito, 

para depois deter-se na província, no reino, nos outros países; História, para 

para depois deter-se na província, no reino, nos outros países; História, para 

começar na escola primária, com a história local, tendo a pátria como núcleo; 

começar na escola primária, com a história local, tendo a pátria como núcleo; 

Rudimentos de Economia Política, componente curricular indispensável 

Rudimentos de Economia Política, componente curricular indispensável 

para a educação das classes populares e das camadas operárias; e Educação 

para a educação das classes populares e das camadas operárias; e Educação 

Moral e Educação Cívica, que substituiria a Educação Religiosa e convinha 

Moral e Educação Cívica, que substituiria a Educação Religiosa e convinha 

desenvolver sentimentos e hábitos, além de cultivar valores, como respeito à 

desenvolver sentimentos e hábitos, além de cultivar valores, como respeito à 

ordem, disciplina, abnegação, tolerância, amor ao dever, apreço ao trabalho, 

ordem, disciplina, abnegação, tolerância, amor ao dever, apreço ao trabalho, 

frugalidade, bom emprego do tempo, probidade, sinceridade, autocontrole, 

frugalidade, bom emprego do tempo, probidade, sinceridade, autocontrole, 

decência, lealdade, caridade e amor à pátria. Ainda no projeto de Ruy Barbosa 

decência, lealdade, caridade e amor à pátria. Ainda no projeto de Ruy Barbosa 
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existia uma preocupação com o ensino, que deveria fornecer ao estudante a 

existia uma preocupação com o ensino, que deveria fornecer ao estudante a 

capacidade de ver, sentir, esquadrinhar, executar, inventar (aproximando ao que 

capacidade de ver, sentir, esquadrinhar, executar, inventar (aproximando ao que 

identificamos na atualidade como elementos principais da Educação em Tempo 

identificamos na atualidade como elementos principais da Educação em Tempo 

Integral) e uma crítica à repetição ou à memorização de conteúdos escolares. 

Integral) e uma crítica à repetição ou à memorização de conteúdos escolares. 

Apesar de inovadora e reformadora, a visão e os apontamentos de Ruy Barbosa 

Apesar de inovadora e reformadora, a visão e os apontamentos de Ruy Barbosa 

sobre a educação não foram realizados no Brasil Imperial, visto que exigiam 

sobre a educação não foram realizados no Brasil Imperial, visto que exigiam 

grandes transformações. Todavia, podem ser indicados como um esboço do que 

grandes transformações. Todavia, podem ser indicados como um esboço do que 

hoje tratamos como escolarização em tempo integral.

hoje tratamos como escolarização em tempo integral.

Passado o Período Imperial, notamos um segundo movimento de Educação 

Passado o Período Imperial, notamos um segundo movimento de Educação 

em Tempo Integral, datado da primeira década do século 20, onde indicamos 

em Tempo Integral, datado da primeira década do século 20, onde indicamos 

a Universidade Popular, que foi um projeto pedagógico popular, com origens 

a Universidade Popular, que foi um projeto pedagógico popular, com origens 

entre os trabalhadores e movimentos coletivos e sem ligação com o Estado.

entre os trabalhadores e movimentos coletivos e sem ligação com o Estado.
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A Universidade Popular, apesar de não ser uma construção pedagógica-escolar 

A Universidade Popular, apesar de não ser uma construção pedagógica-escolar 

vinculada ao Estado ou ligada ao padrão de Educação de Tempo Integral vivenciado 

vinculada ao Estado ou ligada ao padrão de Educação de Tempo Integral vivenciado 

nos dias de hoje, fomentou uma base para uma escolarização da população de modo 

nos dias de hoje, fomentou uma base para uma escolarização da população de modo 

amplo e integral, ou seja, para além do ensino vivenciado na época.

amplo e integral, ou seja, para além do ensino vivenciado na época.

Segundo Lopes (2006), a Universidade Popular apresentava objetivos bastante 

Segundo Lopes (2006), a Universidade Popular apresentava objetivos bastante 

extensos, como a organização de um curso de ensino superior de acordo com a 

extensos, como a organização de um curso de ensino superior de acordo com a 

ciência moderna, a criação de uma biblioteca e de um museu social, a realização 

ciência moderna, a criação de uma biblioteca e de um museu social, a realização 

de conferências públicas sobre assuntos sociais, viagens científicas, concertos e 

de conferências públicas sobre assuntos sociais, viagens científicas, concertos e 

exposições, além da publicação de uma revista da universidade. Enfim, pode-se 

exposições, além da publicação de uma revista da universidade. Enfim, pode-se 

conceber a Universidade Popular como uma fundação de uma congregação popular, 

conceber a Universidade Popular como uma fundação de uma congregação popular, 

visando à instrução moral da sociedade, práticas que não eram comuns aos padrões 

visando à instrução moral da sociedade, práticas que não eram comuns aos padrões 

escolares da época.
escolares da época.

A proposta teve êxito por um curto período de tempo, uma vez que as dificuldades 

A proposta teve êxito por um curto período de tempo, uma vez que as dificuldades 

financeiras e a ausência de uma estrutura física própria levaram ao encerramento 

financeiras e a ausência de uma estrutura física própria levaram ao encerramento 

das atividades no mesmo ano de sua criação, datado de 1904. Todavia, uma visão de 

das atividades no mesmo ano de sua criação, datado de 1904. Todavia, uma visão de 

educação para além do que era vivenciado na época pode ser incluída como embrião 

educação para além do que era vivenciado na época pode ser incluída como embrião 

de uma Educação em Tempo Integral no Brasil, por romper e propor arrumações de 

de uma Educação em Tempo Integral no Brasil, por romper e propor arrumações de 

ensino e elementos conceituais novos às práticas escolares existentes na época.

ensino e elementos conceituais novos às práticas escolares existentes na época.

Passando por um período de hiato, sem grandes destaques no que 

Passando por um período de hiato, sem grandes destaques no que 

se refere à Educação em Tempo Integral no Brasil, chegamos à 

se refere à Educação em Tempo Integral no Brasil, chegamos à 

década de 1930, onde Plínio Salgado, idealizador e referência do 

década de 1930, onde Plínio Salgado, idealizador e referência do 

Movimento Integralista, propõe uma Educação Integral com os 

Movimento Integralista, propõe uma Educação Integral com os 

aspectos espirituais, de nacionalismo cívico e de disciplina.

aspectos espirituais, de nacionalismo cívico e de disciplina.

1904
Universidade Popular
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Plínio Salgado – 
Movimento Integralista

A visão de Educação Integral de Plínio Salgado é a primeira vinculada ao 

A visão de Educação Integral de Plínio Salgado é a primeira vinculada ao 

Estado e desenvolvida no Brasil que debatia a escolarização de modo completo, 

Estado e desenvolvida no Brasil que debatia a escolarização de modo completo, 

focando nos aspectos espirituais e no nacionalismo cívico e de disciplina militar 

focando nos aspectos espirituais e no nacionalismo cívico e de disciplina militar 

como estruturas centrais da educação proposta para a sociedade, também numa 

como estruturas centrais da educação proposta para a sociedade, também numa 

nova organização conceitual de escolarização.

nova organização conceitual de escolarização.

O Movimento Integralista considerava que, com a educação, era possível 

O Movimento Integralista considerava que, com a educação, era possível 

desenvolver a sociedade e alcançar o progresso do país, que passava por um 

desenvolver a sociedade e alcançar o progresso do país, que passava por um 

processo de industrialização. Para tal, pretendia utilizar a organização e a 

processo de industrialização. Para tal, pretendia utilizar a organização e a 

hierarquia militares, apoiado numa moral cristã católica, sob a inspiração da 

hierarquia militares, apoiado numa moral cristã católica, sob a inspiração da 

Igreja. A Educação Integralista pretendia tratar do homem integralmente, ou 

Igreja. A Educação Integralista pretendia tratar do homem integralmente, ou 

seja, em todos os seus aspectos: físico, social, econômico, cultural e espiritual. 

seja, em todos os seus aspectos: físico, social, econômico, cultural e espiritual. 

Assim, a proposta integralista de educação era a da Educação Integral, fundada 

Assim, a proposta integralista de educação era a da Educação Integral, fundada 

nos pilares: Deus, Pátria e Família, e pretendia trabalhar todos os aspectos do 

nos pilares: Deus, Pátria e Família, e pretendia trabalhar todos os aspectos do 

homem: físico, intelectual e moral. 

homem: físico, intelectual e moral. 

O desenvolvimento da nação brasileira fundava-se na educação, visto que o povo 

O desenvolvimento da nação brasileira fundava-se na educação, visto que o povo 

sem instrução não tem condições de se defender dos governantes, que só querem 

sem instrução não tem condições de se defender dos governantes, que só querem 

benefícios para si. A população brasileira era, para eles, um povo criança e a 

benefícios para si. A população brasileira era, para eles, um povo criança e a 

educação era a ferramenta pela qual esse povo poderia evoluir.

educação era a ferramenta pela qual esse povo poderia evoluir.

Pode-se dizer que uma das vertentes da Educação Integral 

Pode-se dizer que uma das vertentes da Educação Integral 

no Brasil, durante a década de 1930, seguiu a proposta dos 

no Brasil, durante a década de 1930, seguiu a proposta dos 

integralistas, desenvolvendo uma linha escolar com princípios 

integralistas, desenvolvendo uma linha escolar com princípios 

de ordem, obediência, nacionalismo e civismo.  

de ordem, obediência, nacionalismo e civismo.  

A Educação em Tempo Integral do Movimento Integralista 

A Educação em Tempo Integral do Movimento Integralista 

não avançou no Brasil e não chegou a materializar-se 

não avançou no Brasil e não chegou a materializar-se 

enquanto escola, uma vez que o seu principal expoente e 

enquanto escola, uma vez que o seu principal expoente e 

pensador, Plínio Salgado, não conseguiu bases políticas 

pensador, Plínio Salgado, não conseguiu bases políticas 

para avançar com as suas propostas.

para avançar com as suas propostas.
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Diferentemente das propostas anteriores, por volta da década de 1950, Anísio 

Diferentemente das propostas anteriores, por volta da década de 1950, Anísio 

Teixeira funda e inicia a primeira vivência material de Educação em Tempo 

Teixeira funda e inicia a primeira vivência material de Educação em Tempo 

Integral no Brasil com o Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CECR), 

Integral no Brasil com o Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CECR), 

baseada no modelo pedagógico da Escola Nova – teoria escolanovista – que se 

baseada no modelo pedagógico da Escola Nova – teoria escolanovista – que se 

concretizou na cidade de Salvador, capital do Estado da Bahia.

concretizou na cidade de Salvador, capital do Estado da Bahia.

Os ideais de Anísio Teixeira foram inspirados na teoria escolanovista, 

Os ideais de Anísio Teixeira foram inspirados na teoria escolanovista, 

oriunda do estudioso dos Estados Unidos, John Dewey, que valorizava 

oriunda do estudioso dos Estados Unidos, John Dewey, que valorizava 

o papel social da escola e do processo de educação, na construção de 

o papel social da escola e do processo de educação, na construção de 

uma sociedade democrática pela oportunização de vivências escolares 

uma sociedade democrática pela oportunização de vivências escolares 

de caráter democrático, ponto central da Educação em Tempo Integral 

de caráter democrático, ponto central da Educação em Tempo Integral 

desenvolvida atualmente.

desenvolvida atualmente.

Proposta por Anísio Teixeira, a ideia de Escola em Tempo Integral 

Proposta por Anísio Teixeira, a ideia de Escola em Tempo Integral 

inaugurando o CECR visava o resgate de qualidade do ensino para além da 

inaugurando o CECR visava o resgate de qualidade do ensino para além da 

educação com disciplinas formais, num complexo de quatro escolas-classe 

educação com disciplinas formais, num complexo de quatro escolas-classe 

(proposto para escolarização dos conteúdos) e uma escola-parque  

(proposto para escolarização dos conteúdos) e uma escola-parque  

(proposto para a humanização e a vivência).

(proposto para a humanização e a vivência).

No Centro Educacional Carneiro Ribeiro, a orientação escolar em tempo 

No Centro Educacional Carneiro Ribeiro, a orientação escolar em tempo 

integral buscava desenvolver uma educação integral, promovendo de modo 

integral buscava desenvolver uma educação integral, promovendo de modo 

conectado os conteúdos físicos, morais e cívicos, desenvolvendo nos estudantes 

conectado os conteúdos físicos, morais e cívicos, desenvolvendo nos estudantes 

novos hábitos, contribuindo para questões de saúde, resistência física e mental 

novos hábitos, contribuindo para questões de saúde, resistência física e mental 

e trazendo para o cotidiano escolar a alegria de viver. A proposta rompia com 

e trazendo para o cotidiano escolar a alegria de viver. A proposta rompia com 

a visão centralizada da educação desenvolvida no Brasil até aquele momento, 

a visão centralizada da educação desenvolvida no Brasil até aquele momento, 

uma contraposição ao movimento integralista, o qual era defendido e debatido 

uma contraposição ao movimento integralista, o qual era defendido e debatido 

como modelo principal. Na Educação em Tempo Integral de Anísio Teixeira, 

como modelo principal. Na Educação em Tempo Integral de Anísio Teixeira, 

a escola – no caso os CECRs – deveria preparar a criança para além da 

a escola – no caso os CECRs – deveria preparar a criança para além da 

escolarização tradicional, preparando o educando para a civilização, que estava 

escolarização tradicional, preparando o educando para a civilização, que estava 

em constante transformação. Para o educador, a escola deveria alimentar, dar 

em constante transformação. Para o educador, a escola deveria alimentar, dar 

os materiais e vestir o estudante de modo a dar as condições mínimas para uma 

os materiais e vestir o estudante de modo a dar as condições mínimas para uma 

educação integral emancipadora.

educação integral emancipadora.

Anísio Teixeira -  
Centro Educacional 

Carneiro Ribeiro

1950
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Os CECRs tinham como foco principal do processo produtivo o uso da atividade 

Os CECRs tinham como foco principal do processo produtivo o uso da atividade 

e da experiência em sua prática, a articulação entre a educação intelectual 

e da experiência em sua prática, a articulação entre a educação intelectual 

com ações de criação, a vida social comunitária da escola, a autonomia 

com ações de criação, a vida social comunitária da escola, a autonomia 

para os professores e para os estudantes, a formação integral da criança e o 

para os professores e para os estudantes, a formação integral da criança e o 

atendimento escolar em tempo integral.

atendimento escolar em tempo integral.

Nos CECRs, os estudantes tinham uma permanência diária de 9 (nove) 

Nos CECRs, os estudantes tinham uma permanência diária de 9 (nove) 

horas na escola, e as turmas da Escola-Classe organizavam-se por anos 

horas na escola, e as turmas da Escola-Classe organizavam-se por anos 

de escolaridade e por idade cronológica, sendo subdivididas em grupos, 

de escolaridade e por idade cronológica, sendo subdivididas em grupos, 

de acordo com os níveis de aprendizado. A aprovação era automática 

de acordo com os níveis de aprendizado. A aprovação era automática 

e a abordagem dos conteúdos feita de maneira interdisciplinar e 

e a abordagem dos conteúdos feita de maneira interdisciplinar e 

problematizadora. Atitudes e valores que envolviam a liderança, a 

problematizadora. Atitudes e valores que envolviam a liderança, a 

autoestima, a caracterização das potencialidades e a independência eram 

autoestima, a caracterização das potencialidades e a independência eram 

valorizados e, para o sucesso desse projeto, os professores recebiam um 

valorizados e, para o sucesso desse projeto, os professores recebiam um 

programa de treinamento que fortalecia no grupo de 

programa de treinamento que fortalecia no grupo de 

profissionais o pertencimento conceitual e prático em 

profissionais o pertencimento conceitual e prático em 

relação à proposta educacional (CORDEIRO, 2001).     

relação à proposta educacional (CORDEIRO, 2001).     

Pelo seu caráter inédito e materialização, pode-se afirmar 

Pelo seu caráter inédito e materialização, pode-se afirmar 

que, nessa experiência, a escola foi o centro de toda a 

que, nessa experiência, a escola foi o centro de toda a 

organização do tempo integral, configurando-se como 

organização do tempo integral, configurando-se como 

modelo de Escola de Tempo Integral  

modelo de Escola de Tempo Integral  

(CAVALIERE, 2009).
(CAVALIERE, 2009).
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Um segundo exemplo de materialização de Educação em Tempo Integral no 

Um segundo exemplo de materialização de Educação em Tempo Integral no 

Brasil pode ser datado da década de 1960, no governo do presidente Juscelino 

Brasil pode ser datado da década de 1960, no governo do presidente Juscelino 

Kubistschek, que promoveu um Movimento de Governo para a Educação 

Kubistschek, que promoveu um Movimento de Governo para a Educação 

Integral, idealizado pelos educadores Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro e Cyro dos 

Integral, idealizado pelos educadores Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro e Cyro dos 

Anjos, criando o Centro de Educação Elementar (CEE).

Anjos, criando o Centro de Educação Elementar (CEE).

Seguindo a proposta de Educação em Tempo Integral dos CECRs, de Anísio 

Seguindo a proposta de Educação em Tempo Integral dos CECRs, de Anísio 

Teixeira, no governo do presidente Juscelino Kubitschek, no início da década 

Teixeira, no governo do presidente Juscelino Kubitschek, no início da década 

de 1960, propagou-se a educação em tempo integral no Brasil, por meio do 

de 1960, propagou-se a educação em tempo integral no Brasil, por meio do 

Centro de Educação Elementar (CEE), que surgiu em Brasília, no Distrito 

Centro de Educação Elementar (CEE), que surgiu em Brasília, no Distrito 

Federal, idealizado pelos educadores citados acima. O CEE possuía um conjunto 

Federal, idealizado pelos educadores citados acima. O CEE possuía um conjunto 

de prédios escolares para abrigar um Jardim de Infância, quatro Escolas-

de prédios escolares para abrigar um Jardim de Infância, quatro Escolas-

Classe e uma Escola-Parque. Após o Jardim de Infância, para as crianças de 

Classe e uma Escola-Parque. Após o Jardim de Infância, para as crianças de 

4 a 6 anos, os estudantes ingressariam na Escola-Classe, cujo objetivo era a 

4 a 6 anos, os estudantes ingressariam na Escola-Classe, cujo objetivo era a 

educação intelectual e sistemática para crianças de 7 a 14 anos e, paralelamente, 

educação intelectual e sistemática para crianças de 7 a 14 anos e, paralelamente, 

complementariam sua formação na Escola-Parque, onde seriam desenvolvidos 

complementariam sua formação na Escola-Parque, onde seriam desenvolvidos 

os aspectos artístico, físico e recreativo, bem como a sua iniciação ao trabalho, 

os aspectos artístico, físico e recreativo, bem como a sua iniciação ao trabalho, 

possuindo assim uma jornada escolar de oito horas diárias. 

possuindo assim uma jornada escolar de oito horas diárias. 

Observa-se que, no CEE, a Educação em Tempo Integral acontecia ao longo 

Observa-se que, no CEE, a Educação em Tempo Integral acontecia ao longo 

de todo o período escolar, da infância à pré-adolescência, desenvolvendo uma 

de todo o período escolar, da infância à pré-adolescência, desenvolvendo uma 

escolarização integral ampliada em relação às propostas anteriores e ainda 

escolarização integral ampliada em relação às propostas anteriores e ainda 

de transformação e enfrentamento aos modelos de educação e escolarização 

de transformação e enfrentamento aos modelos de educação e escolarização 

desenvolvidos no Brasil.
desenvolvidos no Brasil.

O Centro de Educação Elementar (CEE), iniciado no governo de Juscelino 

O Centro de Educação Elementar (CEE), iniciado no governo de Juscelino 

Kubistschek, não avançou por muito tempo e não saiu do Distrito Federal, 

Kubistschek, não avançou por muito tempo e não saiu do Distrito Federal, 

uma vez que não houve continuidade política e a proposta foi interrompida no 

uma vez que não houve continuidade política e a proposta foi interrompida no 

Governo Militar (1964 - 1985).

Governo Militar (1964 - 1985).

Governo Juscelino 
Kubistschek – Centro de 

Educação Elementar
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Ginásios Vocacionais - Renovação do Ensino Secundário

Ainda na década de 1960, podemos citar como concepção de educação em Tempo 

Ainda na década de 1960, podemos citar como concepção de educação em Tempo 

Integral no Brasil os Ginásios Vocacionais (GV), surgidos no Estado de São 

Integral no Brasil os Ginásios Vocacionais (GV), surgidos no Estado de São 

Paulo, que pretendiam renovar o ensino secundário (atual ensino médio) no 

Paulo, que pretendiam renovar o ensino secundário (atual ensino médio) no 

território paulista, através da permanência do estudante na escola em tempo 

território paulista, através da permanência do estudante na escola em tempo 

integral (DIB, 2010).
integral (DIB, 2010).

Os primeiros Ginásios Vocacionais foram criados em 1962 e tinham como 

Os primeiros Ginásios Vocacionais foram criados em 1962 e tinham como 

proposta o ensino de tempo integral para jovens com idade de 11 a 13 anos, 

proposta o ensino de tempo integral para jovens com idade de 11 a 13 anos, 

numa organização em quatro anos e um currículo diversificado, dividido 

numa organização em quatro anos e um currículo diversificado, dividido 

em duas etapas de dois anos: a Iniciação Vocacional – que abrangia 

em duas etapas de dois anos: a Iniciação Vocacional – que abrangia 

duas séries escolares, desenvolvidas em dois anos letivos – e o Ginásio 

duas séries escolares, desenvolvidas em dois anos letivos – e o Ginásio 

Vocacional completo, constituído pelas quatros séries.

Vocacional completo, constituído pelas quatros séries.

Por um período da história do Brasil, datados de 1960 a 

Por um período da história do Brasil, datados de 1960 a 

1980, a educação em tempo integral não teve inovações ou 

1980, a educação em tempo integral não teve inovações ou 

diversificações. Durante o período de Governo Militar, 

diversificações. Durante o período de Governo Militar, 

a Educação em Tempo Integral pouco se desenvolveu, 

a Educação em Tempo Integral pouco se desenvolveu, 

as propostas das décadas passadas não apresentaram 

as propostas das décadas passadas não apresentaram 

progresso e novas iniciativas não se concretizaram. 

progresso e novas iniciativas não se concretizaram. 

Todavia, as ideias e reflexões sobre as novas modalidades 

Todavia, as ideias e reflexões sobre as novas modalidades 

de ensino permaneceram.

de ensino permaneceram.

Assim, findados os governos militares, novas propostas 

Assim, findados os governos militares, novas propostas 

de Educação em Tempo Integral surgiram na década de 

de Educação em Tempo Integral surgiram na década de 

1980, no Estado do Rio de Janeiro, por meio dos Centros 

1980, no Estado do Rio de Janeiro, por meio dos Centros 

Integrados de Educação Pública (CIEPs), propostos por 

Integrados de Educação Pública (CIEPs), propostos por 

Darcy Ribeiro junto à educação pública fluminense.

Darcy Ribeiro junto à educação pública fluminense.
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Os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) foram pensados e 

Os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) foram pensados e 

estruturados por Darcy Ribeiro na década de 1980, que na época era  

estruturados por Darcy Ribeiro na década de 1980, que na época era  

vice-governador do Rio de Janeiro, durante o governo de Leonel Brizola.  

vice-governador do Rio de Janeiro, durante o governo de Leonel Brizola.  

Na concepção de Darcy Ribeiro, a escola em tempo integral configurava-se como 

Na concepção de Darcy Ribeiro, a escola em tempo integral configurava-se como 

uma experiência política mais justa, democrática e humanizadora, além de 

uma experiência política mais justa, democrática e humanizadora, além de 

alterar a tradição elitista e ampliar o alcance do bem-estar a um maior número 

alterar a tradição elitista e ampliar o alcance do bem-estar a um maior número 

de crianças (BOMENY, 2009).

de crianças (BOMENY, 2009).

Os CIEPs objetivavam promover um salto na qualidade, no ensino fundamental 

Os CIEPs objetivavam promover um salto na qualidade, no ensino fundamental 

do Rio de Janeiro, proporcionada à escola de tempo integral como uma forma de 

do Rio de Janeiro, proporcionada à escola de tempo integral como uma forma de 

auxílio à sociedade de baixa renda do estado. Dessa forma, agregaram à escola 

auxílio à sociedade de baixa renda do estado. Dessa forma, agregaram à escola 

a responsabilidade de resolver os problemas sociais, estruturando no ambiente 

a responsabilidade de resolver os problemas sociais, estruturando no ambiente 

escolar momentos e ações de apoio para as questões de vulnerabilidade social 

escolar momentos e ações de apoio para as questões de vulnerabilidade social 

existentes na sociedade da época.

existentes na sociedade da época.

Para cada CIEP era prevista a frequência de  

Para cada CIEP era prevista a frequência de  

600 estudantes, em regime de turno completo, de 9 horas 

600 estudantes, em regime de turno completo, de 9 horas 

diárias, oferecendo ensino da 1ª a 8ª séries (atual ensino 

diárias, oferecendo ensino da 1ª a 8ª séries (atual ensino 

fundamental I e II – anos iniciais e anos finais).  

fundamental I e II – anos iniciais e anos finais).  

Os estudantes teriam direito a quatro refeições, higienização 

Os estudantes teriam direito a quatro refeições, higienização 

diária, atividades físicas, orientação aos estudos e 

diária, atividades físicas, orientação aos estudos e 

assistência médica-odontológica (FERREIRA, 2007).

assistência médica-odontológica (FERREIRA, 2007).

Os CIEPs foram gradativamente sendo substituídos 

Os CIEPs foram gradativamente sendo substituídos 

ou não foram desenvolvidos com a mudança de gestão 

ou não foram desenvolvidos com a mudança de gestão 

política do Estado do Rio de Janeiro, onde muitos 

política do Estado do Rio de Janeiro, onde muitos 

foram adaptados às novas regras de Educação em 

foram adaptados às novas regras de Educação em 

Tempo Integral.
Tempo Integral.

Centros Integrados de 
Educação Pública

1980
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No ano de 1982, podemos citar como elemento norteador da Educação em Tempo 

No ano de 1982, podemos citar como elemento norteador da Educação em Tempo 

Integral as iniciativas ocorridas no estado do Espírito Santo, no município de Boa 

Integral as iniciativas ocorridas no estado do Espírito Santo, no município de Boa 

Esperança, onde, objetivando complementar o ensino de 1º grau (atual Ensino 

Esperança, onde, objetivando complementar o ensino de 1º grau (atual Ensino 

Fundamental II) no meio rural, em contexto de formação de um novo modelo 

Fundamental II) no meio rural, em contexto de formação de um novo modelo 

educacional, a escola agrícola foi criada e denominada Centro Integrado Rural 

educacional, a escola agrícola foi criada e denominada Centro Integrado Rural 

de Boa Esperança (CIR/BE), registrado pela Portaria nº 1744 de 22/04/1982 e 

de Boa Esperança (CIR/BE), registrado pela Portaria nº 1744 de 22/04/1982 e 

aprovado pelo Conselho Estadual de Educação através da Resolução nº 98/85. O 

aprovado pelo Conselho Estadual de Educação através da Resolução nº 98/85. O 

modelo de escola implantado pelo CIR/BE foi considerado um projeto piloto na 

modelo de escola implantado pelo CIR/BE foi considerado um projeto piloto na 

região Noroeste capixaba. Os primeiros anos de vida dos CIERs caracterizaram-

região Noroeste capixaba. Os primeiros anos de vida dos CIERs caracterizaram-

se por uma série de iniciativas, visando à implementação de uma infraestrutura 

se por uma série de iniciativas, visando à implementação de uma infraestrutura 

material e humana que consolidasse os trabalhos iniciados na área de formação 

material e humana que consolidasse os trabalhos iniciados na área de formação 

escolar. Os criadores da proposta pedagógica dos CIERs tinham poucas referências 

escolar. Os criadores da proposta pedagógica dos CIERs tinham poucas referências 

institucionais do modelo de escola em tempo integral para o campo, pois, na década 

institucionais do modelo de escola em tempo integral para o campo, pois, na década 

de 1980, os modelos existentes eram os idealizados pela Escola Família Agrícola 

de 1980, os modelos existentes eram os idealizados pela Escola Família Agrícola 

(EFA), que adotavam a pedagogia da alternância, e pelas Escolas Agrotécnicas 

(EFA), que adotavam a pedagogia da alternância, e pelas Escolas Agrotécnicas 

Federais, as quais mantinham o modelo escola-fazenda. A sua proposta, 

Federais, as quais mantinham o modelo escola-fazenda. A sua proposta, 

inicialmente, não foi elaborada baseada nas tendências pedagógicas predominantes 

inicialmente, não foi elaborada baseada nas tendências pedagógicas predominantes 

na época, mas na invenção, baseada nos modelos existentes, bem como na efetivação 

na época, mas na invenção, baseada nos modelos existentes, bem como na efetivação 

de uma proposta que traduzia as necessidades do município. Mas, apesar das 

de uma proposta que traduzia as necessidades do município. Mas, apesar das 

dificuldades encontradas, a criação desse modelo de escola sempre teve como objetivo 

dificuldades encontradas, a criação desse modelo de escola sempre teve como objetivo 

o desenvolvimento da agroecologia e de tecnologias ajustadas à agricultura familiar.

o desenvolvimento da agroecologia e de tecnologias ajustadas à agricultura familiar.

Na tentativa de eliminar os problemas do sistema educacional rural da época, 

Na tentativa de eliminar os problemas do sistema educacional rural da época, 

bem como suas consequências socioeconômicas na região Noroeste, a Secretaria de 

bem como suas consequências socioeconômicas na região Noroeste, a Secretaria de 

Estado da Educação (Sedu) se propôs a modificar o sistema de ensino dos CIRs/

Estado da Educação (Sedu) se propôs a modificar o sistema de ensino dos CIRs/

BE, através da implantação de um novo modelo de escola, que era prevista na LDB 

BE, através da implantação de um novo modelo de escola, que era prevista na LDB 

5.692/1971, vigente até 1996. Esse modelo tinha como principais objetivos:

5.692/1971, vigente até 1996. Esse modelo tinha como principais objetivos:

1982
Centro Estadual Integrado 

de Educação Rural –  
Boa Esperança (ES)
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• • Ofertar o ensino regular de 5ª a 8ª série do 1° grau, atendendo 

Ofertar o ensino regular de 5ª a 8ª série do 1° grau, atendendo 

aos egressos da 4ª série das escolas unidocentes; 

aos egressos da 4ª série das escolas unidocentes; 

• • Oferecer uma “terminalidade antecipada” no 1° grau, através de 

Oferecer uma “terminalidade antecipada” no 1° grau, através de 

um currículo voltado à habilitação profissional, de modo a dar 

um currículo voltado à habilitação profissional, de modo a dar 

condições ao homem rural de colaborar na produção sem ter que 

condições ao homem rural de colaborar na produção sem ter que 

esperar pelo 2° grau; 
esperar pelo 2° grau; 

• • Propiciar uma formação profissional agrícola adequada à 

Propiciar uma formação profissional agrícola adequada à 

realidade de cada região; 

realidade de cada região; 

• • Oferecer um ensino voltado à fixação do homem no campo, 

Oferecer um ensino voltado à fixação do homem no campo, 

dando condições para o mesmo permanecer em seu “habitat”; 

dando condições para o mesmo permanecer em seu “habitat”; 

• • Desencadear uma ação educativa abrangente, no meio 

Desencadear uma ação educativa abrangente, no meio 

rural, de modo que a escola passe a contribuir, dentro de 

rural, de modo que a escola passe a contribuir, dentro de 

suas possibilidades, para o crescimento e o desenvolvimento 

suas possibilidades, para o crescimento e o desenvolvimento 

econômico, social e cultural das comunidades.

econômico, social e cultural das comunidades.
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Ainda sobre a Implantação da Educação em Tempo Integral no Brasil, no 

Ainda sobre a Implantação da Educação em Tempo Integral no Brasil, no 

ano seguinte ao da criação do CEIER de Boa Esperança, em 1983, outras 

ano seguinte ao da criação do CEIER de Boa Esperança, em 1983, outras 

duas escolas foram criadas: uma no distrito de Águia Branca, em São Gabriel 

duas escolas foram criadas: uma no distrito de Águia Branca, em São Gabriel 

da Palha, outra no distrito de Vila Pavão, em Nova Venécia. Anos mais 

da Palha, outra no distrito de Vila Pavão, em Nova Venécia. Anos mais 

tarde, os referidos distritos foram emancipados e os CIERs passaram a se 

tarde, os referidos distritos foram emancipados e os CIERs passaram a se 

chamar Centro Integrado de Educação Rural de Águia Branca (CIER/AB)  

chamar Centro Integrado de Educação Rural de Águia Branca (CIER/AB)  

e Centro Integrado de Educação Rural de Vila Pavão (CIER/VP).

e Centro Integrado de Educação Rural de Vila Pavão (CIER/VP).

As nomenclaturas utilizadas pelos CIR/BE, CIER/AB e CIER/VP foram 

As nomenclaturas utilizadas pelos CIR/BE, CIER/AB e CIER/VP foram 

modificadas a partir de 12/06/2002, através da Portaria 055-R, que indicava a 

modificadas a partir de 12/06/2002, através da Portaria 055-R, que indicava a 

obrigatoriedade de todas as escolas estaduais no Espírito Santo passarem a ter 

obrigatoriedade de todas as escolas estaduais no Espírito Santo passarem a ter 

em seu nome oficial a palavra “Estadual”. Como os nomes dos Centros eram 

em seu nome oficial a palavra “Estadual”. Como os nomes dos Centros eram 

diferentes, a SEDU optou por igualar os três, alegando que a metodologia 

diferentes, a SEDU optou por igualar os três, alegando que a metodologia 

utilizada e os objetivos eram os mesmos, passando a se chamarem Centro 

utilizada e os objetivos eram os mesmos, passando a se chamarem Centro 

Estadual Integrado de Educação Rural (CEIER) de Águia Branca, Boa 

Estadual Integrado de Educação Rural (CEIER) de Águia Branca, Boa 

Esperança e Vila Pavão.
Esperança e Vila Pavão.

Para a dinamização dos trabalhos em desenvolvimento nos Centros foi 

Para a dinamização dos trabalhos em desenvolvimento nos Centros foi 

assinado, em março de 1986, um convênio de cooperação técnica e financeira 

assinado, em março de 1986, um convênio de cooperação técnica e financeira 

entre a SEDU, a SEAG - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, 

entre a SEDU, a SEAG - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, 

Agricultura e Pesca (com as empresas do seu sistema operacional: EMCAPA 

Agricultura e Pesca (com as empresas do seu sistema operacional: EMCAPA 

- Empresa Capixaba de Pesquisa Agropecuária - e EMATER - Empresa de 

- Empresa Capixaba de Pesquisa Agropecuária - e EMATER - Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural) - e as Prefeituras Municipais, tendo 

Assistência Técnica e Extensão Rural) - e as Prefeituras Municipais, tendo 

como objetivo a integração de esforços, para aprimorar o desenvolvimento 

como objetivo a integração de esforços, para aprimorar o desenvolvimento 

das atividades educativas, agropecuária e comunitária dos CIERs, voltadas 

das atividades educativas, agropecuária e comunitária dos CIERs, voltadas 

prioritariamente à agricultura familiar.

prioritariamente à agricultura familiar.

A tendência em prol de uma agricultura ecológica consolidava-se, graças 

A tendência em prol de uma agricultura ecológica consolidava-se, graças 

ao interesse dos profissionais do CIERs em criar um novo modelo de 

ao interesse dos profissionais do CIERs em criar um novo modelo de 

educação para o meio rural. A perspectiva dos centros é de representarem, 

educação para o meio rural. A perspectiva dos centros é de representarem, 

com suas práticas e seus objetivos agroecológicos, uma via adicional para a 

com suas práticas e seus objetivos agroecológicos, uma via adicional para a 

concretização de uma proposta de política agrícola, visando ao fortalecimento 

concretização de uma proposta de política agrícola, visando ao fortalecimento 

da pequena propriedade.
da pequena propriedade.

Centro Estadual Integrado de 
Educação Rural – Águia Branca 

e Vila Pavão – Espírito Santo

1983
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A organização curricular dos CEIERs está estruturada para o tempo integral e 

A organização curricular dos CEIERs está estruturada para o tempo integral e 

é constituída pelas disciplinas da Base Nacional Comum e Parte Diversificada 

é constituída pelas disciplinas da Base Nacional Comum e Parte Diversificada 

para o ensino fundamental, com as disciplinas de Agricultura I (horticultura), 

para o ensino fundamental, com as disciplinas de Agricultura I (horticultura), 

Agricultura II (fruticultura), Agricultura III (culturas anuais e perenes), 

Agricultura II (fruticultura), Agricultura III (culturas anuais e perenes), 

Zootecnia e Economia Doméstica. Para a etapa do Ensino Médio é ofertado o 

Zootecnia e Economia Doméstica. Para a etapa do Ensino Médio é ofertado o 

curso técnico de Agronomia, integrado às disciplinas da Base Nacional Comum 

curso técnico de Agronomia, integrado às disciplinas da Base Nacional Comum 

e à Parte Diversificada do Currículo.

e à Parte Diversificada do Currículo.

Os CEIERs inauguraram uma experiência de Educação em Tempo Integral no 

Os CEIERs inauguraram uma experiência de Educação em Tempo Integral no 

Espírito Santo, com foco na formação integral dos estudantes e a preocupação 

Espírito Santo, com foco na formação integral dos estudantes e a preocupação 

de atender às especificidades da região e das famílias, adaptando o currículo 

de atender às especificidades da região e das famílias, adaptando o currículo 

e as metodologias para responder às expectativas de formação educacional de 

e as metodologias para responder às expectativas de formação educacional de 

toda a comunidade escolar.

toda a comunidade escolar.
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Programa de Formação 
Integral da Criança

1986

Ainda na década de 1980, é importante destacar como elemento estruturante da 

Ainda na década de 1980, é importante destacar como elemento estruturante da 

Educação em Tempo Integral no Brasil o Programa de Formação Integral da 

Educação em Tempo Integral no Brasil o Programa de Formação Integral da 

Criança (PROFIC), realizado no Estado de São Paulo.

Criança (PROFIC), realizado no Estado de São Paulo.

Segundo Ferreti, Vianna e Souza (1991), o PROFIC – iniciado em 1986 – foi 

Segundo Ferreti, Vianna e Souza (1991), o PROFIC – iniciado em 1986 – foi 

um programa de repasse de verbas a escolas das redes públicas, prefeituras 

um programa de repasse de verbas a escolas das redes públicas, prefeituras 

ou entidades particulares conveniadas, a fim de receber estudantes das redes 

ou entidades particulares conveniadas, a fim de receber estudantes das redes 

públicas que desejavam aderir ao programa. Os estudantes frequentavam a escola 

públicas que desejavam aderir ao programa. Os estudantes frequentavam a escola 

que estavam devidamente matriculados e, no período correspondente ao outro 

que estavam devidamente matriculados e, no período correspondente ao outro 

turno, permaneciam na escola ou se dirigiam às entidades conveniadas, onde se 

turno, permaneciam na escola ou se dirigiam às entidades conveniadas, onde se 

alimentavam e participavam de atividades complementares, tais como esportivas, 

alimentavam e participavam de atividades complementares, tais como esportivas, 

artísticas, de lazer, pré-profissionalizante e de reforço escolar. Para os estudantes 

artísticas, de lazer, pré-profissionalizante e de reforço escolar. Para os estudantes 

serem selecionados e inscritos para participarem desse programa eram averiguados 

serem selecionados e inscritos para participarem desse programa eram averiguados 

as características econômico-sociais e/ou seu desempenho escolar.

as características econômico-sociais e/ou seu desempenho escolar.

Os principais objetivos do PROFIC eram ampliar o tempo de permanência das crianças 

Os principais objetivos do PROFIC eram ampliar o tempo de permanência das crianças 

na escola enquanto seus pais trabalhavam, visando à formação integral da criança, bem 

na escola enquanto seus pais trabalhavam, visando à formação integral da criança, bem 

como auxiliar na melhoria do desempenho escolar. Na visão do PROFIC, os estudantes 

como auxiliar na melhoria do desempenho escolar. Na visão do PROFIC, os estudantes 

das classes mais pobres não conseguiam alcançar o aproveitamento nem a promoção 

das classes mais pobres não conseguiam alcançar o aproveitamento nem a promoção 

escolar diante da influência do meio social em que viviam (grande vulnerabilidade 

escolar diante da influência do meio social em que viviam (grande vulnerabilidade 

social). Partindo desse pressuposto, o PROFIC deveria proteger as crianças dos 

social). Partindo desse pressuposto, o PROFIC deveria proteger as crianças dos 

problemas sociais (pobreza, violência, delinquência infantil, falta de saneamento básico 

problemas sociais (pobreza, violência, delinquência infantil, falta de saneamento básico 

e condições de higiene, ausência de estrutura familiar, entre outros), além de fornecer 

e condições de higiene, ausência de estrutura familiar, entre outros), além de fornecer 

atividades para a sua formação integral.

atividades para a sua formação integral.

O PROFIC é o primeiro exemplo de educação em tempo integral a 

O PROFIC é o primeiro exemplo de educação em tempo integral a 

executar o pensamento que o tempo complementar dos estudantes 

executar o pensamento que o tempo complementar dos estudantes 

poderia ocorrer fora do espaço da escola, em outro tipo de ambiente 

poderia ocorrer fora do espaço da escola, em outro tipo de ambiente 

voltado à educação. Todavia pecou ao ser executado em locais sem a 

voltado à educação. Todavia pecou ao ser executado em locais sem a 

realização de benfeitorias em sua estrutura física, sem a promoção 

realização de benfeitorias em sua estrutura física, sem a promoção 

de formações para os professores e sem aumento de funcionários 

de formações para os professores e sem aumento de funcionários 

para compor o quadro permanente da equipe escolar, o que gerou 

para compor o quadro permanente da equipe escolar, o que gerou 

diversas críticas e barreiras ao desenvolvimento do projeto. 

diversas críticas e barreiras ao desenvolvimento do projeto. 

Ele foi idealizado como projeto de governo, envolvendo várias 

Ele foi idealizado como projeto de governo, envolvendo várias 

secretarias de Estado, tais como Educação, Saúde, Promoção 

secretarias de Estado, tais como Educação, Saúde, Promoção 

Social, Trabalho, Cultura, Esportes e Turismo, além de 

Social, Trabalho, Cultura, Esportes e Turismo, além de 

promover a adesão voluntária das escolas. Entretanto, a extinção 

promover a adesão voluntária das escolas. Entretanto, a extinção 

do PROFIC se deu no ano de 1993, por razões de ordens técnica 

do PROFIC se deu no ano de 1993, por razões de ordens técnica 

e política do governo do Estado de São Paulo.

e política do governo do Estado de São Paulo.
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Para a década de 1990, temos como modelo de Educação em Tempo Integral no 

Para a década de 1990, temos como modelo de Educação em Tempo Integral no 

Brasil os Centros Integrados de Apoio à Criança (CIACs), política educacional 

Brasil os Centros Integrados de Apoio à Criança (CIACs), política educacional 

em esfera nacional.
em esfera nacional.

Em 1991, o presidente Fernando Collor de Melo, consoante com o Projeto Minha 

Em 1991, o presidente Fernando Collor de Melo, consoante com o Projeto Minha 

Gente, que tinha como objetivo desenvolver ações integradas de educação, saúde, 

Gente, que tinha como objetivo desenvolver ações integradas de educação, saúde, 

assistência e promoção social, além de dinamizar as políticas sociais básicas de 

assistência e promoção social, além de dinamizar as políticas sociais básicas de 

atendimento à criança e ao adolescente, anunciou a criação de diversas escolas 

atendimento à criança e ao adolescente, anunciou a criação de diversas escolas 

no Brasil de ensino fundamental, em horário integral: os denominados Centros 

no Brasil de ensino fundamental, em horário integral: os denominados Centros 

Integrados de Apoio à Criança (CIACs).

Integrados de Apoio à Criança (CIACs).

O Projeto Minha Gente visava à construção de cinco mil escolas de ensino 

O Projeto Minha Gente visava à construção de cinco mil escolas de ensino 

fundamental, em horário integral no Brasil, que abrigariam crianças e jovens 

fundamental, em horário integral no Brasil, que abrigariam crianças e jovens 

para a escolarização em período integral e adultos para a 

para a escolarização em período integral e adultos para a 

alfabetização no período noturno. Nos CIACs eram previstos, 

alfabetização no período noturno. Nos CIACs eram previstos, 

para crianças em creche, pré-escola e ensino de primeiro 

para crianças em creche, pré-escola e ensino de primeiro 

grau, atendimento de saúde e cuidados básicos; convivência 

grau, atendimento de saúde e cuidados básicos; convivência 

comunitária e desportiva em tempo integral – promovendo 

comunitária e desportiva em tempo integral – promovendo 

escolarização de modo e em processo diferenciado do que 

escolarização de modo e em processo diferenciado do que 

existia na época no Brasil –, além de atender estudantes em 

existia na época no Brasil –, além de atender estudantes em 

localidades vulneráveis e com alto índice de desigualdade. 

localidades vulneráveis e com alto índice de desigualdade. 

Nos CIACs, as crianças permaneciam por oito horas diárias, 

Nos CIACs, as crianças permaneciam por oito horas diárias, 

estudando, jogando e aprendendo.

estudando, jogando e aprendendo.

Centro Integrado de 
Apoio à Criança (CIAC)

1990
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1992
Centro de Atenção 
Integral à Criança 

(CAIC)

Ainda na década de 1990, ao assumir a Presidência da República por força 

Ainda na década de 1990, ao assumir a Presidência da República por força 

do impeachment de Fernando Collor, o presidente Itamar Franco (1992) fez 

do impeachment de Fernando Collor, o presidente Itamar Franco (1992) fez 

o Projeto Minha Gente ser transformado em Programa Nacional de Atenção 

o Projeto Minha Gente ser transformado em Programa Nacional de Atenção 

Integral à Criança e ao Adolescente (PRONAICA), com os mesmos objetivos e 

Integral à Criança e ao Adolescente (PRONAICA), com os mesmos objetivos e 

propostas do anterior, mas renomeando as unidades de serviços de CIAC para 

propostas do anterior, mas renomeando as unidades de serviços de CIAC para 

Centros de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC).

Centros de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC).

Para Dib (2010), os CAICs possuíam dois objetivos específicos: oferecer às 

Para Dib (2010), os CAICs possuíam dois objetivos específicos: oferecer às 

famílias marginalizadas condições para que seus filhos comparecessem à escola, 

famílias marginalizadas condições para que seus filhos comparecessem à escola, 

local em que seria ofertado às crianças o que as famílias não teriam condições 

local em que seria ofertado às crianças o que as famílias não teriam condições 

de oferecer, como por exemplo, comida, vestuário (uniforme), assistência 

de oferecer, como por exemplo, comida, vestuário (uniforme), assistência 

médica-odontológica, além de evitar que entrassem precocemente no mercado 

médica-odontológica, além de evitar que entrassem precocemente no mercado 

de trabalho ou ficassem vulneráveis aos problemas sociais existentes, nas áreas 

de trabalho ou ficassem vulneráveis aos problemas sociais existentes, nas áreas 

marginalizadas em que os CAICs estavam instalados. Esses objetivos visavam 

marginalizadas em que os CAICs estavam instalados. Esses objetivos visavam 

a diminuir o índice de evasão e repetência escolar: questões 

a diminuir o índice de evasão e repetência escolar: questões 

escolares de destaque da época.

escolares de destaque da época.

Segundo Castro (2009), os CAICs não se constituíram em uma 

Segundo Castro (2009), os CAICs não se constituíram em uma 

política pública duradoura, sendo que as suas diretrizes foram 

política pública duradoura, sendo que as suas diretrizes foram 

gradativamente abandonadas a partir de 1995, com a mudança 

gradativamente abandonadas a partir de 1995, com a mudança 

de governo, na esfera federal. Atualmente, os prédios foram 

de governo, na esfera federal. Atualmente, os prédios foram 

incorporados às redes de ensino municipais e estaduais e 

incorporados às redes de ensino municipais e estaduais e 

oferecem, em sua maioria, educação em tempo parcial.

oferecem, em sua maioria, educação em tempo parcial.
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Ao debater sobre a Implantação da Educação em Tempo Integral no Brasil é 

Ao debater sobre a Implantação da Educação em Tempo Integral no Brasil é 

necessário destacar, no ano de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

necessário destacar, no ano de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei nº 9.394). Ela reafirma o direito à educação, garantido pela 

Nacional (Lei nº 9.394). Ela reafirma o direito à educação, garantido pela 

Constituição Federal de 1988, além de estabelecer os princípios da educação e os 

Constituição Federal de 1988, além de estabelecer os princípios da educação e os 

deveres do Estado em relação à educação escolar pública.

deveres do Estado em relação à educação escolar pública.

Com a Lei nº 9.394 fica estabelecida a Educação Básica, constituída da Educação 

Com a Lei nº 9.394 fica estabelecida a Educação Básica, constituída da Educação 

Infantil, do Ensino Fundamental (anos iniciais e finais), do Ensino Médio, além 

Infantil, do Ensino Fundamental (anos iniciais e finais), do Ensino Médio, além 

do Ensino Superior. A lei regulamentou que a educação brasileira deve contar 

do Ensino Superior. A lei regulamentou que a educação brasileira deve contar 

ainda com algumas modalidades de educação, que perpassam todos os níveis da 

ainda com algumas modalidades de educação, que perpassam todos os níveis da 

educação nacional. São elas: Educação Especial – atende aos estudantes com 

educação nacional. São elas: Educação Especial – atende aos estudantes com 

necessidades especiais; Educação a distância – atende aos estudantes em tempos 

necessidades especiais; Educação a distância – atende aos estudantes em tempos 

e espaços diversos; Educação Profissional e Tecnológica - atende estudantes que 

e espaços diversos; Educação Profissional e Tecnológica - atende estudantes que 

pretendem exercer atividades produtivas, além de atualizar 

pretendem exercer atividades produtivas, além de atualizar 

e aperfeiçoar conhecimentos tecnológicos e científicos; 

e aperfeiçoar conhecimentos tecnológicos e científicos; 

Educação de Jovens e Adultos – atende a pessoas que não 

Educação de Jovens e Adultos – atende a pessoas que não 

tiveram acesso à educação na idade apropriada; e Educação 

tiveram acesso à educação na idade apropriada; e Educação 

Indígena – atende comunidades indígenas, de forma a 

Indígena – atende comunidades indígenas, de forma a 

respeitar a cultura e a língua materna de cada tribo.

respeitar a cultura e a língua materna de cada tribo.

Há pontos de destaque relativos à implantação da Educação 

Há pontos de destaque relativos à implantação da Educação 

em Tempo Integral, no Brasil, que a Lei nº 9.394 traz 

em Tempo Integral, no Brasil, que a Lei nº 9.394 traz 

em seu texto, como o do Art. 34: a jornada escolar no 

em seu texto, como o do Art. 34: a jornada escolar no 

ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de 

ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de 

trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente 

trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente 

ampliado o período de permanência na escola (1996), e em 

ampliado o período de permanência na escola (1996), e em 

seu § 2°, que diz: o ensino fundamental será ministrado 

seu § 2°, que diz: o ensino fundamental será ministrado 

progressivamente, em tempo integral, a critério dos 

progressivamente, em tempo integral, a critério dos 

sistemas de ensino (1996).

sistemas de ensino (1996).

Assim, a Lei nº 9.394, conhecida como Lei de Diretrizes 

Assim, a Lei nº 9.394, conhecida como Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB/9394), alertou 

e Bases da Educação Nacional (LDB/9394), alertou 

a sociedade e a comunidade escolar para um novo 

a sociedade e a comunidade escolar para um novo 

elemento no contexto educacional: o conceito e a 

elemento no contexto educacional: o conceito e a 

necessidade de se pensar e implementar a educação  

necessidade de se pensar e implementar a educação  

em tempo integral no Brasil.

em tempo integral no Brasil.

Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional - 

LEI Nº 9.394/96

1996
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2001
Plano Nacional  
da Educação -  

LEI Nº 10.172/01

O Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 10.172/2001, publicada no 

O Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 10.172/2001, publicada no 

governo de Fernando Henrique Cardoso, é uma legislação importante no que 

governo de Fernando Henrique Cardoso, é uma legislação importante no que 

se refere à implantação da Educação em Tempo Integral no Brasil. A Lei 

se refere à implantação da Educação em Tempo Integral no Brasil. A Lei 

traça diretrizes e metas para a educação em conformidade com o contexto da 

traça diretrizes e metas para a educação em conformidade com o contexto da 

Educação de Tempo Integral, visto que as metas 18, 21 e 22 desse documento 

Educação de Tempo Integral, visto que as metas 18, 21 e 22 desse documento 

afirmavam a necessidade de ampliar progressivamente a jornada escolar, 

afirmavam a necessidade de ampliar progressivamente a jornada escolar, 

visando expandir a escola de tempo integral, de modo a abranger um período 

visando expandir a escola de tempo integral, de modo a abranger um período 

de pelo menos sete horas diárias, com previsão de professores e funcionários 

de pelo menos sete horas diárias, com previsão de professores e funcionários 

em número suficiente para atender a demanda. Outro foco importante dado 

em número suficiente para atender a demanda. Outro foco importante dado 

pela referida lei diz respeito ao contexto social da ampliação gradual do tempo 

pela referida lei diz respeito ao contexto social da ampliação gradual do tempo 

de permanência do estudante, prioritariamente para “

de permanência do estudante, prioritariamente para “crianças das camadas 
crianças das camadas 

sociais mais necessitadas
sociais mais necessitadas” (PNE, 2001).

” (PNE, 2001).

O PNE foca na oferta de educação em tempo integral 

O PNE foca na oferta de educação em tempo integral 

prioritariamente para a educação infantil, não 

prioritariamente para a educação infantil, não 

estabelecendo parâmetros para as outras etapas de ensino, 

estabelecendo parâmetros para as outras etapas de ensino, 

como discutido atualmente. Mas, se torna apontamento 

como discutido atualmente. Mas, se torna apontamento 

importante para embasar, posteriormente, as políticas de 

importante para embasar, posteriormente, as políticas de 

fomento da Educação em Tempo Integral no país.

fomento da Educação em Tempo Integral no país.
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Uma experiência de oferta de Educação em Tempo Integral, que continua 

Uma experiência de oferta de Educação em Tempo Integral, que continua 

sendo replicada até os dias atuais nas redes estaduais e municipais de educação 

sendo replicada até os dias atuais nas redes estaduais e municipais de educação 

pelo Brasil, é o Programa de Escolas Estaduais de Ensino Médio, realizado 

pelo Brasil, é o Programa de Escolas Estaduais de Ensino Médio, realizado 

no estado de Pernambuco. No ano de 2004, por meio do decreto nº 25.596/2003, 

no estado de Pernambuco. No ano de 2004, por meio do decreto nº 25.596/2003, 

surge a primeira proposta de Educação em Tempo Integral no estado, 

surge a primeira proposta de Educação em Tempo Integral no estado, 

com a criação do Centro de Ensino Experimental Ginásio Pernambucano 

com a criação do Centro de Ensino Experimental Ginásio Pernambucano 

(CEEGP), que implementa, para além da expansão do tempo de permanência 

(CEEGP), que implementa, para além da expansão do tempo de permanência 

do estudante, um processo de reformulação curricular e de metodologias 

do estudante, um processo de reformulação curricular e de metodologias 

para a formação integral do estudante nas suas diversas dimensões. Esse 

para a formação integral do estudante nas suas diversas dimensões. Esse 

modelo tem se disseminado em alguns estados, por intermédio do Instituto 

modelo tem se disseminado em alguns estados, por intermédio do Instituto 

de Corresponsabilidade pela Educação (ICE) e parcerias com o terceiro 

de Corresponsabilidade pela Educação (ICE) e parcerias com o terceiro 

setor, visando à expansão do modelo pedagógico e de gestão para escolas 

setor, visando à expansão do modelo pedagógico e de gestão para escolas 

prioritariamente de Ensino Médio. 

prioritariamente de Ensino Médio. 

A revitalização do prédio histórico do Ginásio Pernambucano 

A revitalização do prédio histórico do Ginásio Pernambucano 

– realizada em 1825, com inauguração, em 1853, pelo 

– realizada em 1825, com inauguração, em 1853, pelo 

imperador D. Pedro II – foi o ponto de partida para a 

imperador D. Pedro II – foi o ponto de partida para a 

implementação do modelo de Educação em Tempo Integral 

implementação do modelo de Educação em Tempo Integral 

no estado. A Rede Estadual foi reordenada para a criação 

no estado. A Rede Estadual foi reordenada para a criação 

de Escolas de Referência em Ensino Médio (EREM) e das 

de Escolas de Referência em Ensino Médio (EREM) e das 

Escolas Técnicas, exclusivas do Ensino Médio (ETE).

Escolas Técnicas, exclusivas do Ensino Médio (ETE).

Programa de Escolas 
Estaduais de Ensino 
Médio – Pernambuco

2004



43

2006
Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – Fundeb

Outro marco legislativo importante no tangente à implementação da Educação  

Outro marco legislativo importante no tangente à implementação da Educação  

em Tempo Integral no Brasil foi a criação e a aprovação do Fundo de Manutenção 

em Tempo Integral no Brasil foi a criação e a aprovação do Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (Fundeb), no ano de 2006, visto que, em nível nacional, os estados e 

Educação (Fundeb), no ano de 2006, visto que, em nível nacional, os estados e 

municípios passariam a receber recursos financeiros para serem utilizados na 

municípios passariam a receber recursos financeiros para serem utilizados na 

educação básica, de modo a garantir melhorias contínuas na educação.

educação básica, de modo a garantir melhorias contínuas na educação.

Assim, os municípios recebem os recursos do Fundeb com base no número de 

Assim, os municípios recebem os recursos do Fundeb com base no número de 

estudantes da educação infantil e do ensino fundamental, e os estados, com base 

estudantes da educação infantil e do ensino fundamental, e os estados, com base 

nos estudantes dos ensinos fundamental e médio. O Fundeb foi fundamental para 

nos estudantes dos ensinos fundamental e médio. O Fundeb foi fundamental para 

a consolidação da Educação em Tempo Integral no Brasil, uma vez que, com essa 

a consolidação da Educação em Tempo Integral no Brasil, uma vez que, com essa 

legislação, iniciou-se o processo de direcionamento de recursos para a oferta da 

legislação, iniciou-se o processo de direcionamento de recursos para a oferta da 

educação básica em tal formato, via destinação de capital financeiro, para ser 

educação básica em tal formato, via destinação de capital financeiro, para ser 

aplicado nesse tipo de escolarização, algo que não tinha acontecido anteriormente.

aplicado nesse tipo de escolarização, algo que não tinha acontecido anteriormente.

Em consonância com o cenário nacional que já caminhava para a implementação 

Em consonância com o cenário nacional que já caminhava para a implementação 

da Educação Integral no país, o estado do Espírito Santo 

da Educação Integral no país, o estado do Espírito Santo 

sinalizou os primeiros passos ao encontro dessa modalidade 

sinalizou os primeiros passos ao encontro dessa modalidade 

de ensino, a partir de 2006.

de ensino, a partir de 2006.

Destacam-se os primeiros movimentos balizados pela 

Destacam-se os primeiros movimentos balizados pela 

Secretaria Estadual de Educação do Estado do Espírito 

Secretaria Estadual de Educação do Estado do Espírito 

Santo, por meio de um projeto piloto, a partir de 2006,  

Santo, por meio de um projeto piloto, a partir de 2006,  

que contemplou 60 escolas em oito municípios do estado. 

que contemplou 60 escolas em oito municípios do estado. 

Com a iniciativa, essas escolas ampliaram a jornada 

Com a iniciativa, essas escolas ampliaram a jornada 

escolar em uma (01) hora, reorganizando o tempo de aula 

escolar em uma (01) hora, reorganizando o tempo de aula 

de 50 para 60 minutos.
de 50 para 60 minutos.
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2009

Visando a garantir os direitos imputados na legislação educacional e, acima 

Visando a garantir os direitos imputados na legislação educacional e, acima 

de tudo, promover condições de oferta de educação que assegurassem o 

de tudo, promover condições de oferta de educação que assegurassem o 

desenvolvimento de crianças e adolescentes em todas as dimensões da vida 

desenvolvimento de crianças e adolescentes em todas as dimensões da vida 

humana, no ano de 2009 foi implementada uma proposta de ampliação da 

humana, no ano de 2009 foi implementada uma proposta de ampliação da 

jornada escolar, de tempo e permanência no ambiente escolar, através do 

jornada escolar, de tempo e permanência no ambiente escolar, através do 

Programa Mais Tempo na Escola, instituído pela Portaria Nº 001-R,  

Programa Mais Tempo na Escola, instituído pela Portaria Nº 001-R,  

de 07 de janeiro de 2009. À época, no Espírito Santo, na rede estadual de ensino, 

de 07 de janeiro de 2009. À época, no Espírito Santo, na rede estadual de ensino, 

272 escolas de ensinos fundamental e médio, em 43 municípios, passaram a atuar 

272 escolas de ensinos fundamental e médio, em 43 municípios, passaram a atuar 

com a ampliação da jornada escolar. 

com a ampliação da jornada escolar. 

Com a implementação da referida Portaria Nº 001-R, de 07 de janeiro de 

Com a implementação da referida Portaria Nº 001-R, de 07 de janeiro de 

2009, as escolas públicas estaduais reorganizaram suas propostas pedagógicas, 

2009, as escolas públicas estaduais reorganizaram suas propostas pedagógicas, 

incluindo metodologias e estratégias que contribuiriam com a formação integral 

incluindo metodologias e estratégias que contribuiriam com a formação integral 

de crianças, adolescentes e jovens, por meio da criação de novas oportunidades de 

de crianças, adolescentes e jovens, por meio da criação de novas oportunidades de 

aprendizagem, promovendo melhorias do desempenho escolar, 

aprendizagem, promovendo melhorias do desempenho escolar, 

além da ampliação do universo de experiências socioculturais 

além da ampliação do universo de experiências socioculturais 

e esportivas e de iniciação científica. Ressalta-se que 

e esportivas e de iniciação científica. Ressalta-se que 

as ações educativas que contribuiriam com a formação 

as ações educativas que contribuiriam com a formação 

integral, enfatizadas pelo Programa Mais Tempo na Escola, 

integral, enfatizadas pelo Programa Mais Tempo na Escola, 

poderiam ser realizadas não só nas escolas, como em outros 

poderiam ser realizadas não só nas escolas, como em outros 

espaços socioculturais, de ações socioeducativas, incluindo 

espaços socioculturais, de ações socioeducativas, incluindo 

os campos da educação, das artes, da cultura e do esporte, 

os campos da educação, das artes, da cultura e do esporte, 

potencializando a melhoria do desempenho educacional  

potencializando a melhoria do desempenho educacional  

e o cultivo de relações entre professores, estudantes  

e o cultivo de relações entre professores, estudantes  

e suas comunidades. 
e suas comunidades. 

O Art. 2º da Portaria Nº 001-R, de 07 de janeiro de 2009, 

O Art. 2º da Portaria Nº 001-R, de 07 de janeiro de 2009, 

ressalta que: “(...) o Programa Mais tempo na Escola 

ressalta que: “(...) o Programa Mais tempo na Escola 

tem por finalidade ampliar o tempo de permanência 

tem por finalidade ampliar o tempo de permanência 

do estudante na escola com o objetivo de atender 

do estudante na escola com o objetivo de atender 

às demandas educativas dos estudantes das escolas 

às demandas educativas dos estudantes das escolas 

estaduais” (ART. 2, 2009).

estaduais” (ART. 2, 2009).

Programa Mais Tempo 
na Escola
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2010
Programa Mais 

Educação

Articulado com as políticas de educação básica do MEC, a partir do ano de 

Articulado com as políticas de educação básica do MEC, a partir do ano de 

2009, o estado do Espírito Santo, através da SEDU, aderiu ao Programa Mais 

2009, o estado do Espírito Santo, através da SEDU, aderiu ao Programa Mais 

Educação, o qual, entre outras ações estratégicas, visa encaminhar recursos 

Educação, o qual, entre outras ações estratégicas, visa encaminhar recursos 

financeiros às escolas indicadas pelas secretarias de educação, por meio do 

financeiros às escolas indicadas pelas secretarias de educação, por meio do 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), em nível nacional.  

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), em nível nacional.  

Nesse sentido, as ações já desenvolvidas nas escolas estaduais do Espírito 

Nesse sentido, as ações já desenvolvidas nas escolas estaduais do Espírito 

Santo, com o Programa Mais Tempo na Escola, ganham um reforço para 

Santo, com o Programa Mais Tempo na Escola, ganham um reforço para 

potencializar as estratégias a serem desenvolvidas no contraturno, pautadas 

potencializar as estratégias a serem desenvolvidas no contraturno, pautadas 

pelo Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010,

pelo Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010,  que dispõe sobre o Programa 

que dispõe sobre o Programa 

Mais Educação. Destacam-se os objetivos do Programa Mais Educação, 

Mais Educação. Destacam-se os objetivos do Programa Mais Educação, 

conforme o Art. 3º
conforme o Art. 3º::  

“Formular 
“Formular política nacional de educação 

política nacional de educação 

básica em tempo integral; promover 

básica em tempo integral; promover 

diálogo entre os conteúdos escolares e os 

diálogo entre os conteúdos escolares e os 

saberes locais; favorecer a convivência 

saberes locais; favorecer a convivência 

entre professores, estudantes e suas 

entre professores, estudantes e suas 

comunidades; disseminar as experiências 

comunidades; disseminar as experiências 

das escolas que desenvolvem atividades de 

das escolas que desenvolvem atividades de 

educação integral; e convergir políticas 

educação integral; e convergir políticas 

e programas de saúde, cultura, esporte, 

e programas de saúde, cultura, esporte, 

direitos humanos, educação ambiental, 

direitos humanos, educação ambiental, 

divulgação científica, enfrentamento da 

divulgação científica, enfrentamento da 

violência contra crianças e adolescentes, 

violência contra crianças e adolescentes, 

integração entre escola e comunidade, 

integração entre escola e comunidade, 

para o desenvolvimento do projeto 

para o desenvolvimento do projeto 

político-pedagógico de educação integral 

político-pedagógico de educação integral 

(PROGRAMA MAIS EDU
(PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, 2010).”

CAÇÃO, 2010).”
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Programa Ensino Médio Inovador

Em 2014, por meio da Portaria Nº 202-R, de 1º de dezembro do mesmo ano,  

Em 2014, por meio da Portaria Nº 202-R, de 1º de dezembro do mesmo ano,  

é instituído e organizado o funcionamento do “Programa Ensino Médio Inovador” 

é instituído e organizado o funcionamento do “Programa Ensino Médio Inovador” 

(ProEMI), nas escolas de Ensino Médio da Rede Pública Estadual do Espírito 

(ProEMI), nas escolas de Ensino Médio da Rede Pública Estadual do Espírito 

Santo, com o objetivo de apoiar e fortalecer o desenvolvimento de propostas 

Santo, com o objetivo de apoiar e fortalecer o desenvolvimento de propostas 

curriculares inovadoras. Esse programa faz parte das ações do PDE/FNDE, em 

curriculares inovadoras. Esse programa faz parte das ações do PDE/FNDE, em 

parceria com a Secretaria de Estado da Educação do Estado do Espírito Santo. 

parceria com a Secretaria de Estado da Educação do Estado do Espírito Santo. 

Para indicação das escolas para participação no Programa Ensino Médio 

Para indicação das escolas para participação no Programa Ensino Médio 

Inovador observou-se que as mesmas ministrassem ensino médio regular e ensino 

Inovador observou-se que as mesmas ministrassem ensino médio regular e ensino 

médio integrado. Os objetivos do Programa Ensino Médio Inovador, conforme o 

médio integrado. Os objetivos do Programa Ensino Médio Inovador, conforme o 

Artigo 2º, alíneas I, II, III, são: desenvolver um currículo dinâmico e inovador, 

Artigo 2º, alíneas I, II, III, são: desenvolver um currículo dinâmico e inovador, 

que atenda às necessidades e às expectativas dos estudantes do ensino médio; 

que atenda às necessidades e às expectativas dos estudantes do ensino médio; 

Numa reedição da legislação federal do Plano Nacional da Educação (PNE),  

Numa reedição da legislação federal do Plano Nacional da Educação (PNE),  

Lei nº 13.055/14, outro ponto fundamental para a implantação do Tempo Integral 

Lei nº 13.055/14, outro ponto fundamental para a implantação do Tempo Integral 

no Brasil é definido com a meta 6 da lei, que afirmava:

no Brasil é definido com a meta 6 da lei, que afirmava:

 “Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 

 “Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 

50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a 

50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a 

atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) 

atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) 

alunos (as) da educação básica” (2014).

alunos (as) da educação básica” (2014).

Esse plano apontou para a necessidade de uma dedicação intensa por parte dos 

Esse plano apontou para a necessidade de uma dedicação intensa por parte dos 

governos estaduais para atingimento da meta, considerando as dificuldades de 

governos estaduais para atingimento da meta, considerando as dificuldades de 

implantação já vistas em alguns estados, além da ampliação do custo para viabilizar 

implantação já vistas em alguns estados, além da ampliação do custo para viabilizar 

a expansão do tempo de permanência dos estudantes. No ano de 2015 foi aprovado, 

a expansão do tempo de permanência dos estudantes. No ano de 2015 foi aprovado, 

na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES), por meio da Lei 10.382/2015, 

na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES), por meio da Lei 10.382/2015, 

o Plano Estadual de Educação (PEE), que, relativo à meta 6, versou com pequenas 

o Plano Estadual de Educação (PEE), que, relativo à meta 6, versou com pequenas 

adaptações ao previsto no PNE de 2014:

adaptações ao previsto no PNE de 2014:

Oferecer educação integral e de tempo integral em, no mínimo, 

Oferecer educação integral e de tempo integral em, no mínimo, 

50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, tanto do 

50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, tanto do 

campo quanto as da cidade, de forma a atender, pelo menos, 

campo quanto as da cidade, de forma a atender, pelo menos, 

25% (vinte e cinco por cento) dos (as) estudantes da educação 

25% (vinte e cinco por cento) dos (as) estudantes da educação 

básica (PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, 2015).

básica (PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, 2015).

A legislação aprovada e vigente possibilitou aos governos estaduais e municipais 

A legislação aprovada e vigente possibilitou aos governos estaduais e municipais 

a implantação de escolas que, para além da extensão do tempo de permanência, 

a implantação de escolas que, para além da extensão do tempo de permanência, 

repensassem a prática pedagógica e curricular, com foco na melhoria dos resultados 

repensassem a prática pedagógica e curricular, com foco na melhoria dos resultados 

de aprendizagem.
de aprendizagem.

Plano Nacional  
da Educação -  

LEI Nº 13.005/14

2014

cont.
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compreender os sujeitos e as juventudes presentes no ensino médio brasileiro e 

compreender os sujeitos e as juventudes presentes no ensino médio brasileiro e 

seus direitos à aprendizagem e ao desenvolvimento integral; diminuir a evasão 

seus direitos à aprendizagem e ao desenvolvimento integral; diminuir a evasão 

e a repetência no ensino médio, estimulando o interesse e a permanência dos 

e a repetência no ensino médio, estimulando o interesse e a permanência dos 

estudantes na escola.
estudantes na escola.

O Artigo 3º da Portaria Nº 202-R, de 1º de dezembro de 2014, define, 

O Artigo 3º da Portaria Nº 202-R, de 1º de dezembro de 2014, define, 

relativo ao currículo, que as escolas participantes do programa deverão 

relativo ao currículo, que as escolas participantes do programa deverão 

desenvolver atividades curriculares, junto aos estudantes, respeitando-se 

desenvolver atividades curriculares, junto aos estudantes, respeitando-se 

a Organização Curricular, publicada anualmente, composta pela Base 

a Organização Curricular, publicada anualmente, composta pela Base 

Nacional Comum e pela Parte Diversificada, acrescida da carga horária dos 

Nacional Comum e pela Parte Diversificada, acrescida da carga horária dos 

macrocampos obrigatórios e eletivos, em conformidade com a elaboração 

macrocampos obrigatórios e eletivos, em conformidade com a elaboração 

do Projeto Curricular (PRC) da escola. São três macrocampos obrigatórios: 

do Projeto Curricular (PRC) da escola. São três macrocampos obrigatórios: 

acompanhamento pedagógico; iniciação científica e pesquisa; leitura e 

acompanhamento pedagógico; iniciação científica e pesquisa; leitura e 

letramento, além de cinco microcampos eletivos: línguas estrangeiras; 

letramento, além de cinco microcampos eletivos: línguas estrangeiras; 

cultura corporal; produção e fruição das Artes; comunicação, cultura digital 

cultura corporal; produção e fruição das Artes; comunicação, cultura digital 

e uso de mídias; e participação estudantil.    

e uso de mídias; e participação estudantil.    

O § 2º do Artigo 2º da referida portaria determina que a oferta da 

O § 2º do Artigo 2º da referida portaria determina que a oferta da 

carga horária mínima obrigatória para as escolas 

carga horária mínima obrigatória para as escolas 

participantes seja de 3.000 (três mil) horas, distribuídas 

participantes seja de 3.000 (três mil) horas, distribuídas 

ao longo dos três anos do Ensino Médio, e optativa para 

ao longo dos três anos do Ensino Médio, e optativa para 

os estudantes do Ensino Médio. O funcionamento e 

os estudantes do Ensino Médio. O funcionamento e 

a organização das escolas que aderirem ao ProEMI 

a organização das escolas que aderirem ao ProEMI 

deverão atender ao Documento Orientador do 

deverão atender ao Documento Orientador do 

Programa Ensino Médio Inovador, elaborado 

Programa Ensino Médio Inovador, elaborado 

pelo MEC. Esse documento orienta os Projetos 

pelo MEC. Esse documento orienta os Projetos 

de Redesenho Curricular (PRC), respeitando-se 

de Redesenho Curricular (PRC), respeitando-se 

os critérios estabelecidos. O acompanhamento e 

os critérios estabelecidos. O acompanhamento e 

a avaliação da aplicação do ProEMI e de seus 

a avaliação da aplicação do ProEMI e de seus 

resultados, a partir da elaboração de um plano 

resultados, a partir da elaboração de um plano 

específico, são realizados pela SEDU-Central,  

específico, são realizados pela SEDU-Central,  

em conjunto com as Superintendências Regionais 

em conjunto com as Superintendências Regionais 

de Educação, escolas e equipes gestoras, com 

de Educação, escolas e equipes gestoras, com 

específicas atribuições. 
específicas atribuições. 
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A partir da criação da Lei Complementar Nº 799, publicada em 15 de junho de 2015, 

A partir da criação da Lei Complementar Nº 799, publicada em 15 de junho de 2015, 

foi normatizado o funcionamento de escolas que fizessem adesão a um Programa 

foi normatizado o funcionamento de escolas que fizessem adesão a um Programa 

denominado “Escola Viva”, cujo objetivo era: 

denominado “Escola Viva”, cujo objetivo era: 

Planejar, executar e avaliar um conjunto de ações inovadoras em 

Planejar, executar e avaliar um conjunto de ações inovadoras em 

conteúdo, método e gestão, direcionadas à melhoria da oferta e da 

conteúdo, método e gestão, direcionadas à melhoria da oferta e da 

qualidade do ensino médio na rede pública do Estado, assegurando 

qualidade do ensino médio na rede pública do Estado, assegurando 

a criação e a implementação de uma rede de Escolas de Ensino 

a criação e a implementação de uma rede de Escolas de Ensino 

Médio em Turno Único (2015).

Médio em Turno Único (2015).  

Dentre os aspectos administrativos, a lei previa a contratação de uma equipe gestora de 

Dentre os aspectos administrativos, a lei previa a contratação de uma equipe gestora de 

quatro componentes (diretor, coordenador pedagógico, coordenador administrativo e 

quatro componentes (diretor, coordenador pedagógico, coordenador administrativo e 

financeiro e coordenador de secretaria) com função gratificada. Todos os servidores desse 

financeiro e coordenador de secretaria) com função gratificada. Todos os servidores desse 

modelo de escola cumpririam a carga horária de 40 horas integralmente, na unidade de 

modelo de escola cumpririam a carga horária de 40 horas integralmente, na unidade de 

ensino. Aos professores foi atribuída função multidisciplinar, articulando atividades 

ensino. Aos professores foi atribuída função multidisciplinar, articulando atividades 

com os estudantes e atividades pedagógicas baseadas no currículo da Base Nacional 

com os estudantes e atividades pedagógicas baseadas no currículo da Base Nacional 

Comum (BNC) e na parte diversificada específica desse modelo de escola.

Comum (BNC) e na parte diversificada específica desse modelo de escola.

A primeira escola em tempo integral, seguindo os parâmetros previstos na referida  

A primeira escola em tempo integral, seguindo os parâmetros previstos na referida  

Lei Complementar, iniciou suas atividades em julho de 2015, sob críticas baseadas no 

Lei Complementar, iniciou suas atividades em julho de 2015, sob críticas baseadas no 

entendimento de que houve uma interrupção do trabalho pedagógico já desenvolvido no 

entendimento de que houve uma interrupção do trabalho pedagógico já desenvolvido no 

ano letivo corrente. Entretanto, os estudantes que migraram para o Centro Estadual de 

ano letivo corrente. Entretanto, os estudantes que migraram para o Centro Estadual de 

Ensino Médio em Tempo Integral São Pedro foram submetidos à avaliação diagnóstica 

Ensino Médio em Tempo Integral São Pedro foram submetidos à avaliação diagnóstica 

para planejamento do Plano de Nivelamento e continuidade das séries em curso.  

para planejamento do Plano de Nivelamento e continuidade das séries em curso.  

A partir do ano seguinte, novas escolas de tempo integral foram implementadas, 

A partir do ano seguinte, novas escolas de tempo integral foram implementadas, 

passando a ofertar também o Ensino Fundamental Anos Finais – do 6º ao 9º ano.

passando a ofertar também o Ensino Fundamental Anos Finais – do 6º ao 9º ano.

Visando a atender ao contexto das políticas públicas para a Educação Básica, tanto em 

Visando a atender ao contexto das políticas públicas para a Educação Básica, tanto em 

relação à ampliação do tempo de permanência na escola, quanto a alterações no currículo, 

relação à ampliação do tempo de permanência na escola, quanto a alterações no currículo, 

no modelo pedagógico e da gestão escolar, o Programa Escola Viva almejava criar 

no modelo pedagógico e da gestão escolar, o Programa Escola Viva almejava criar 

oportunidades aos jovens por meio de uma educação integral em turno único, de uma 

oportunidades aos jovens por meio de uma educação integral em turno único, de uma 

formação plena, com desenvolvimentos de práticas e vivências a partir de um currículo 

formação plena, com desenvolvimentos de práticas e vivências a partir de um currículo 

diferenciado, de forma a promover sujeitos autônomos, solidários e competentes.

diferenciado, de forma a promover sujeitos autônomos, solidários e competentes.

Para atingir tal objetivo, o programa foi estruturado em um conjunto de inovações 

Para atingir tal objetivo, o programa foi estruturado em um conjunto de inovações 

educativas, articuladas nas dimensões pedagógicas e gestoras. O modelo pedagógico 

educativas, articuladas nas dimensões pedagógicas e gestoras. O modelo pedagógico 

utilizado nas escolas de turno único é alicerçado em princípios e conceitos educativos 

utilizado nas escolas de turno único é alicerçado em princípios e conceitos educativos 

para fins de elaboração do Projeto de Vida dos estudantes. A integração da parte 

para fins de elaboração do Projeto de Vida dos estudantes. A integração da parte 

diversificada e do currículo da BNC é feita por meio de instrumentos de gestão.

diversificada e do currículo da BNC é feita por meio de instrumentos de gestão.

Programa de Escolas Estaduais 
de Ensino Médio em Turno 

Único – Espírito Santo

2015

cont.
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• • A Portaria nº 1.145/2016, do Ministério da Educação (MEC), 

A Portaria nº 1.145/2016, do Ministério da Educação (MEC), 

institui o Programa de Fomento à Implementação de Escolas em 

institui o Programa de Fomento à Implementação de Escolas em 

Tempo Integral, criada pela Medida Provisória nº 746, de 22 de 

Tempo Integral, criada pela Medida Provisória nº 746, de 22 de 

setembro de 2016.
setembro de 2016.

• • A Lei nº 13.415/2017 institui a Política de Fomento à 

A Lei nº 13.415/2017 institui a Política de Fomento à 

Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral

Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral

• • A Portaria 727/2017, do MEC, estabelece novas diretrizes, novos 

A Portaria 727/2017, do MEC, estabelece novas diretrizes, novos 

parâmetros e critérios para o Programa de Fomento às Escolas de 

parâmetros e critérios para o Programa de Fomento às Escolas de 

Ensino Médio em Tempo Integral - EMTI, em conformidade com a 

Ensino Médio em Tempo Integral - EMTI, em conformidade com a 

Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017.

Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017.

• • A Portaria 1.023/2018 do MEC estabelece diretrizes, parâmetros e 

A Portaria 1.023/2018 do MEC estabelece diretrizes, parâmetros e 

critérios para a realização de avaliação de impacto do Programa 

critérios para a realização de avaliação de impacto do Programa 

de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral - 

de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral - 

EMTI e seleção de novas unidades escolares para o Programa.

EMTI e seleção de novas unidades escolares para o Programa.

• • A Portaria 2116/2019 do MEC estabelece novas diretrizes, novos 

A Portaria 2116/2019 do MEC estabelece novas diretrizes, novos 

parâmetros e critérios para o Programa de Fomento às Escolas de 

parâmetros e critérios para o Programa de Fomento às Escolas de 

Ensino Médio em Tempo Integral - EMTI, em conformidade com a 

Ensino Médio em Tempo Integral - EMTI, em conformidade com a 

Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017.

Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017.

A implantação da educação em tempo integral, baseada na Lei 

A implantação da educação em tempo integral, baseada na Lei 

Complementar 799/2015, atingiu, até o ano de 2018, o total de 

Complementar 799/2015, atingiu, até o ano de 2018, o total de 

32 unidades de ensino que funcionavam em turno único, com 

32 unidades de ensino que funcionavam em turno único, com 

modelo propedêutico de 9 horas e 30 minutos, dentre elas, 

modelo propedêutico de 9 horas e 30 minutos, dentre elas, 

uma com educação profissional integrada ao Ensino Médio. 

uma com educação profissional integrada ao Ensino Médio. 

No ano de 2015, foi implantada apenas uma escola; em 2016, 

No ano de 2015, foi implantada apenas uma escola; em 2016, 

mais quatro unidades; em 2017, doze; e, em 2018, quinze novas 

mais quatro unidades; em 2017, doze; e, em 2018, quinze novas 

escolas com oferta de educação em tempo integral.  

escolas com oferta de educação em tempo integral.  

O planejamento da transição dos governos estaduais deixou 

O planejamento da transição dos governos estaduais deixou 

prevista a implantação de apenas quatro novas escolas com 

prevista a implantação de apenas quatro novas escolas com 

essa oferta, diminuindo assim o ritmo de expansão necessário 

essa oferta, diminuindo assim o ritmo de expansão necessário 

para atingimento da meta do PNE e PEE.

para atingimento da meta do PNE e PEE.
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A partir do ano de 2016, foi instituída uma política de fomento 

A partir do ano de 2016, foi instituída uma política de fomento para a para a 

implantação da Educação em Tempo Integral nos estados, que “visava 

implantação da Educação em Tempo Integral nos estados, que “visava 

apoiar a implementação da proposta pedagógica de escolas de ensino médio 

apoiar a implementação da proposta pedagógica de escolas de ensino médio 

em tempo integral das redes públicas dos estados e do Distrito Federal” 

em tempo integral das redes públicas dos estados e do Distrito Federal” 

(Educação em Tempo Integral, 2016).

(Educação em Tempo Integral, 2016). Vale ressaltar que o foco dessa  

 Vale ressaltar que o foco dessa  

política é de atendimento apenas a escolas de Ensino Médio, pois considera:  

política é de atendimento apenas a escolas de Ensino Médio, pois considera:  

““A necessidade de promover ações compartilhadas para a melhoria do ensino 

A necessidade de promover ações compartilhadas para a melhoria do ensino 

médio e a perspectiva de universalização do acesso e permanência de todos 

médio e a perspectiva de universalização do acesso e permanência de todos 

os adolescentes de 15 a 17 anos nesta etapa da educação básica

os adolescentes de 15 a 17 anos nesta etapa da educação básica”” (Educação 
 (Educação 

em Tempo Integral, 2016).
em Tempo Integral, 2016). No quadro abaixo estão apontadas as legislações 

 No quadro abaixo estão apontadas as legislações 

vigentes acerca do tema, que foram sendo reestruturadas ao longo dos anos.

vigentes acerca do tema, que foram sendo reestruturadas ao longo dos anos.



R
es

ga
te

 H
is

tó
ri

co

50

Diante da necessidade de ampliar o número de escolas com oferta de tempo 

Diante da necessidade de ampliar o número de escolas com oferta de tempo 

integral no Espírito Santo, em 2019, as escolas de tempo integral 

integral no Espírito Santo, em 2019, as escolas de tempo integral em turno único 
em turno único 

passaram por algumas modificações, pautadas no atingimento da meta 6 do 

passaram por algumas modificações, pautadas no atingimento da meta 6 do 

PNE e do PEE. A necessidade de aumento significativo no número de unidades 

PNE e do PEE. A necessidade de aumento significativo no número de unidades 

escolares e do número de matrículas, na oferta de Educação em Tempo integral, 

escolares e do número de matrículas, na oferta de Educação em Tempo integral, 

apontou para o planejamento da Secretaria de Educação de que era preciso criar 

apontou para o planejamento da Secretaria de Educação de que era preciso criar 

novos modelos, que atingissem os públicos que ainda não acessavam as escolas 

novos modelos, que atingissem os públicos que ainda não acessavam as escolas 

de turno único, seja por necessidade de trabalho, por opção, ou outra demanda e 

de turno único, seja por necessidade de trabalho, por opção, ou outra demanda e 

também para uma adequação ao modelo existente.

também para uma adequação ao modelo existente.

Foi enviado para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES) um 

Foi enviado para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES) um 

projeto de lei para possibilitar as adequações necessárias para a expansão 

projeto de lei para possibilitar as adequações necessárias para a expansão 

da educação em tempo integral, na rede estadual de ensino, onde, além de 

da educação em tempo integral, na rede estadual de ensino, onde, além de 

caracterizar o que era formação integral do estudante, abria possibilidade de 

caracterizar o que era formação integral do estudante, abria possibilidade de 

oferta em outros modelos, adequados à realidade das unidades de ensino e com 

oferta em outros modelos, adequados à realidade das unidades de ensino e com 

perspectivas de aumento da oferta de matrículas já para o ano seguinte.  

perspectivas de aumento da oferta de matrículas já para o ano seguinte.  

O referido projeto foi aprovado e publicado como Lei Complementar nº 928/2019, 

O referido projeto foi aprovado e publicado como Lei Complementar nº 928/2019, 

revogou todas as leis anteriores, com abertura de diversas possibilidades 

revogou todas as leis anteriores, com abertura de diversas possibilidades 

necessárias para o processo de expansão da oferta de educação em tempo integral. 

necessárias para o processo de expansão da oferta de educação em tempo integral. 

No artigo 1º, já é colocado o objetivo da oferta para a rede estadual:

No artigo 1º, já é colocado o objetivo da oferta para a rede estadual:

A Educação em Tempo Integral da Secretaria de Estado 

A Educação em Tempo Integral da Secretaria de Estado 

da Educação – SEDU tem por objetivo ampliar tempo de 

da Educação – SEDU tem por objetivo ampliar tempo de 

permanência dos estudantes, espaços escolares e oportunidades 

permanência dos estudantes, espaços escolares e oportunidades 

de aprendizado, visando à formação integral de crianças, 

de aprendizado, visando à formação integral de crianças, 

adolescentes e jovens matriculados nas unidades escolares 

adolescentes e jovens matriculados nas unidades escolares 

públicas estaduais (LEI COMPLEMENTAR n. 928, 2019)

públicas estaduais (LEI COMPLEMENTAR n. 928, 2019).

O apontamento é sempre para a necessidade de formação integral do estudante e, 

O apontamento é sempre para a necessidade de formação integral do estudante e, 

por meio do parágrafo único do mesmo artigo, busca-se definir o que é premissa 

por meio do parágrafo único do mesmo artigo, busca-se definir o que é premissa 

para a implantação dessa oferta na rede:

para a implantação dessa oferta na rede:

A Educação em Tempo Integral pretende formar 

A Educação em Tempo Integral pretende formar 

cidadãos de direito em todas as suas dimensões, criativos, 

cidadãos de direito em todas as suas dimensões, criativos, 

empreendedores, conscientes e participantes, desenvolvendo 

empreendedores, conscientes e participantes, desenvolvendo 

cont.
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os estudantes intelectualmente e fisicamente,  

os estudantes intelectualmente e fisicamente,  

incentivando os cuidados com a saúde, a responsabilização 

incentivando os cuidados com a saúde, a responsabilização 

pela natureza, a produção de arte, a valorização da história 

pela natureza, a produção de arte, a valorização da história 

e do patrimônio, o respeito pelos direitos humanos e pela 

e do patrimônio, o respeito pelos direitos humanos e pela 

diversidade, a promoção de um país mais justo e solidário, 

diversidade, a promoção de um país mais justo e solidário, 

promovendo uma convivência pacífica e fraterna de todos, 

promovendo uma convivência pacífica e fraterna de todos, 

dentro dos espaços escolares e do território de localização da 

dentro dos espaços escolares e do território de localização da 

unidade escolar (LEI COMPLEMENTAR n. 928, 2019).

unidade escolar (LEI COMPLEMENTAR n. 928, 2019).

Dessa forma o foco do planejamento da secretaria pas

Dessa forma o foco do planejamento da secretaria passa asa a ser a expansão robusta 
 ser a expansão robusta 

da oferta de Educação em Tempo Integral e com o princípio da equidade da 

da oferta de Educação em Tempo Integral e com o princípio da equidade da 

rede estadual sempre à frente das decisões, fazendo uma interlocução da rede, 

rede estadual sempre à frente das decisões, fazendo uma interlocução da rede, 

que ainda oferta as diversas modalidades e etapas em tempo parcial, com a 

que ainda oferta as diversas modalidades e etapas em tempo parcial, com a 

rede que oferta as modalidades e etapas em tempo integral. Ficou evidente a 

rede que oferta as modalidades e etapas em tempo integral. Ficou evidente a 

necessidade de desconstruir a ruptura existente na rede, na qual uma oferta era 

necessidade de desconstruir a ruptura existente na rede, na qual uma oferta era 

priorizada em detrimento da outra, e aproximar as unidades escolares por meio 

priorizada em detrimento da outra, e aproximar as unidades escolares por meio 

das metodologias existentes em ambas com foco na melhoria da qualidade de 

das metodologias existentes em ambas com foco na melhoria da qualidade de 

aprendizagem de todos os estudantes matriculados nas escolas públicas estaduais 

aprendizagem de todos os estudantes matriculados nas escolas públicas estaduais 

do Espírito Santo. Como exemplo, inicia-se o processo de adesão das escolas com 

do Espírito Santo. Como exemplo, inicia-se o processo de adesão das escolas com 

oferta de educação em tempo integral ao Circuito de Gestão, como modelo de 

oferta de educação em tempo integral ao Circuito de Gestão, como modelo de 

gestão complementar ao monitoramento do plano de ação da escola, já existente. 

gestão complementar ao monitoramento do plano de ação da escola, já existente. 

Do outro lado, os conselhos de líderes, professores-coordenadores de área e 

Do outro lado, os conselhos de líderes, professores-coordenadores de área e 

componentes curriculares da parte diversificada do currículo, como projeto de 

componentes curriculares da parte diversificada do currículo, como projeto de 

vida, estudo orientado e eletivas, passam a ser desenvolvidos nas escolas que 

vida, estudo orientado e eletivas, passam a ser desenvolvidos nas escolas que 

funcionam em tempo parcial, proporcionando assim um intercâmbio sadio em 

funcionam em tempo parcial, proporcionando assim um intercâmbio sadio em 

toda a rede de ensino.
toda a rede de ensino.

Considerando o planejamento para a expansão da oferta de Educação em Tempo 

Considerando o planejamento para a expansão da oferta de Educação em Tempo 

Integral, percebeu-se a necessidade de repensar também os processos formativos 

Integral, percebeu-se a necessidade de repensar também os processos formativos 

das equipes escolares, entendendo a impossibilidade que ela acontecesse 

das equipes escolares, entendendo a impossibilidade que ela acontecesse 

de forma presencial, mediante o número de profissionais envolvidos nessa 

de forma presencial, mediante o número de profissionais envolvidos nessa 

expansão. Juntamente com a equipe do Centro de Formação de Profissionais 

expansão. Juntamente com a equipe do Centro de Formação de Profissionais 

da Educação (CEFOPE), toda a formação foi reformulada para acontecer 

da Educação (CEFOPE), toda a formação foi reformulada para acontecer 

de forma semipresencial, onde parte da carga horária seria disponibilizada 

de forma semipresencial, onde parte da carga horária seria disponibilizada 

pela plataforma da Sedu e outra parte aconteceria presencialmente, na escola, 

pela plataforma da Sedu e outra parte aconteceria presencialmente, na escola, 

contabilizando formação em serviço para o desenvolvimento profissional.

contabilizando formação em serviço para o desenvolvimento profissional.
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O processo de reorganização das escolas com oferta de Educa

O processo de reorganização das escolas com oferta de Educação em Tempo 
ção em Tempo 

Integral do Espírito Santo propiciou que o planejamento apontasse, para 

Integral do Espírito Santo propiciou que o planejamento apontasse, para 

o ano letivo de 2020, a implantação de 28 novas escolas, sendo considerado 

o ano letivo de 2020, a implantação de 28 novas escolas, sendo considerado 

o modelo de 7 horas com educação profissional integrada ao Ensino 

o modelo de 7 horas com educação profissional integrada ao Ensino 

Médio, pensado para a adaptação aos estudantes que necessitam trabalhar, 

Médio, pensado para a adaptação aos estudantes que necessitam trabalhar, 

participarem de programas de aprendizagem ou desenvolverem outras 

participarem de programas de aprendizagem ou desenvolverem outras 

atividades que inviabilizam sua matrícula em escolas que funcionam em turno 

atividades que inviabilizam sua matrícula em escolas que funcionam em turno 

único; para a oferta do modelo propedêutico de 9 horas e 30 minutos, com 

único; para a oferta do modelo propedêutico de 9 horas e 30 minutos, com 

pequenos ajustes nas matrizes curriculares já existentes; para a oferta desse 

pequenos ajustes nas matrizes curriculares já existentes; para a oferta desse 

mesmo modelo de 9 horas e 30 minutos, porém com educação profissional 

mesmo modelo de 9 horas e 30 minutos, porém com educação profissional 

integrada ao Ensino Médio, em duas novas escolas; e também para a oferta de 

integrada ao Ensino Médio, em duas novas escolas; e também para a oferta de 

9 horas e 30 minutos para os CEIERs, onde a matriz curricular foi adaptada 

9 horas e 30 minutos para os CEIERs, onde a matriz curricular foi adaptada 

para atender, além das metodologias da educação em tempo integral, às 

para atender, além das metodologias da educação em tempo integral, às 

particularidades da formação do campo. Porém, durante a chamada pública, 

particularidades da formação do campo. Porém, durante a chamada pública, 

momento de matrícula e rematrícula na rede estadual, 

momento de matrícula e rematrícula na rede estadual, 

2 escolas – das 28 planejadas – não tiveram procura 

2 escolas – das 28 planejadas – não tiveram procura 

suficiente para a abertura da oferta, inviabilizando assim 

suficiente para a abertura da oferta, inviabilizando assim 

a consolidação das 28 unidades de ensino, iniciando o ano 

a consolidação das 28 unidades de ensino, iniciando o ano 

letivo de 2020 com 26 novas escolas, com oferta de educação 

letivo de 2020 com 26 novas escolas, com oferta de educação 

em tempo integral, sendo a maior expansão dessa oferta 

em tempo integral, sendo a maior expansão dessa oferta 

em apenas um ano.
em apenas um ano.
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O ano de 2020 inicia com a implantação de 26 novas escolas com oferta de 

O ano de 2020 inicia com a implantação de 26 novas escolas com oferta de 

educação em tempo integral, tendo como premissa e primeiro passo a formação 

educação em tempo integral, tendo como premissa e primeiro passo a formação 

dos profissionais que pela primeira vez atuariam com as metodologias 

dos profissionais que pela primeira vez atuariam com as metodologias 

diversificadas que o tempo integral proporciona. Outro ponto crucial, no 

diversificadas que o tempo integral proporciona. Outro ponto crucial, no 

início do ano letivo, é o processo de acolhimento dos estudantes, das equipes 

início do ano letivo, é o processo de acolhimento dos estudantes, das equipes 

escolares e da comunidade, a fim de promover o sentimento de pertencimento e 

escolares e da comunidade, a fim de promover o sentimento de pertencimento e 

corresponsabilização de todos pela aprendizagem do corpo discente da unidade 

corresponsabilização de todos pela aprendizagem do corpo discente da unidade 

de ensino.de ensino.

Em processo de discussão para melhoria do planejamento das novas unidades 

Em processo de discussão para melhoria do planejamento das novas unidades 

escolares do ano de 2021, a Assessoria de Educação em Tempo Integral, 

escolares do ano de 2021, a Assessoria de Educação em Tempo Integral, 

juntamente com a Gerência de Planejamento (Geplan), inicia as conversas 

juntamente com a Gerência de Planejamento (Geplan), inicia as conversas 

pautadas no previsto na Lei Complementar nº 928/2019, no que versa o artigo 3º:

pautadas no previsto na Lei Complementar nº 928/2019, no que versa o artigo 3º:

A oferta de Educação em Tempo Integral nas unidades 

A oferta de Educação em Tempo Integral nas unidades 

escolares do Estado se dará por meio de planejamento técnico 

escolares do Estado se dará por meio de planejamento técnico 

e escuta ativa das comunidades diretamente envolvidas, 

e escuta ativa das comunidades diretamente envolvidas, 

buscando a SEDU o menor impacto possível, atendendo 

buscando a SEDU o menor impacto possível, atendendo 

às demandas, observando a viabilidade de infraestrutura 

às demandas, observando a viabilidade de infraestrutura 

e pessoal e a menor movimentação possível de estudantes e 

e pessoal e a menor movimentação possível de estudantes e 

equipe escolar (LEI COMPLEMENTAR n. 928, 2019).

equipe escolar (LEI COMPLEMENTAR n. 928, 2019).

Desse modo, foi desenvolvida uma ferramenta de planejamento, denominada 

Desse modo, foi desenvolvida uma ferramenta de planejamento, denominada 

SIMPLER (Simulador do Planejamento de Expansão da Rede), que consiste 

SIMPLER (Simulador do Planejamento de Expansão da Rede), que consiste 

em uma análise das informações de todas as escolas da rede, no Microsoft Excel, 

em uma análise das informações de todas as escolas da rede, no Microsoft Excel, 

que processa os dados nela inseridos, com o objetivo de classificar as escolas 

que processa os dados nela inseridos, com o objetivo de classificar as escolas 

da rede de acordo com o seu potencial de implantação da Educação em Tempo 

da rede de acordo com o seu potencial de implantação da Educação em Tempo 

Integral. Foram adicionadas prioridades a serem atingidas na implantação das 

Integral. Foram adicionadas prioridades a serem atingidas na implantação das 

escolas com essa oferta, sendo os dois maiores pesos focados em unidades com 

escolas com essa oferta, sendo os dois maiores pesos focados em unidades com 

maior vulnerabilidade social e também com resultados de aprendizagem mais 

maior vulnerabilidade social e também com resultados de aprendizagem mais 

desafiadores, buscando assim atingir a principal finalidade da expansão, que é 

desafiadores, buscando assim atingir a principal finalidade da expansão, que é 

chegar a quem mais necessita dessa política, buscando gerar equidade na rede.

chegar a quem mais necessita dessa política, buscando gerar equidade na rede.

cont.
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O resultado do pl
O resultado do planejamento apontou para a implantação de 31 novas 

anejamento apontou para a implantação de 31 novas 

escolas para o ano letivo de 2021, ultrapassando a expansão do ano anterior 

escolas para o ano letivo de 2021, ultrapassando a expansão do ano anterior 

e assumindo o papel de maior expansão do tempo integral na história do 

e assumindo o papel de maior expansão do tempo integral na história do 

Espírito Santo. Foi necessária a adaptação de mais um modelo de oferta de 

Espírito Santo. Foi necessária a adaptação de mais um modelo de oferta de 

educação em tempo integral, com o objetivo de atingir municípios do Estado que 

educação em tempo integral, com o objetivo de atingir municípios do Estado que 

possuem apenas uma unidade de ensino estadual na sede, o que inviabilizaria 

possuem apenas uma unidade de ensino estadual na sede, o que inviabilizaria 

a implantação de uma escola com turno único e impactaria diretamente nos 

a implantação de uma escola com turno único e impactaria diretamente nos 

estudantes que não podem permanecer durante o dia inteiro devido aos diversos 

estudantes que não podem permanecer durante o dia inteiro devido aos diversos 

fatores já citados anteriormente.  

fatores já citados anteriormente.  

Foi estruturado um modelo de 7 horas de permanência, porém com oferta 

Foi estruturado um modelo de 7 horas de permanência, porém com oferta 

exclusiva propedêutica, não sendo ofertada a educação profissional integrada ao 

exclusiva propedêutica, não sendo ofertada a educação profissional integrada ao 

Ensino Médio; no outro turno, ainda é possível ofertar as diversas modalidades 

Ensino Médio; no outro turno, ainda é possível ofertar as diversas modalidades 

e etapas em tempo parcial. Com essa expansão significativa do ano de 2020 

e etapas em tempo parcial. Com essa expansão significativa do ano de 2020 

e previsão do ano 2021, o Espírito Santo passa a ofertar educação em tempo 

e previsão do ano 2021, o Espírito Santo passa a ofertar educação em tempo 

integral, baseado na Lei Complementar 928/2019, em 93 unidades, chegando a 

integral, baseado na Lei Complementar 928/2019, em 93 unidades, chegando a 

quase 25% das unidades escolares e com previsão de mais de 30 mil vagas ofertadas 

quase 25% das unidades escolares e com previsão de mais de 30 mil vagas ofertadas 

aos estudantes.
aos estudantes.

O processo de implantação da Educação em Tempo Integral no 

O processo de implantação da Educação em Tempo Integral no 

Brasil é contínuo e aponta para a necessidade de adaptações aos 

Brasil é contínuo e aponta para a necessidade de adaptações aos 

diversos contextos da educação. Diante disso, torna-se necessário 

diversos contextos da educação. Diante disso, torna-se necessário 

estabelecer perspectivas para o seu constante aprimoramento, de 

estabelecer perspectivas para o seu constante aprimoramento, de 

modo que propostas e ações que levem à melhoria da Educação 

modo que propostas e ações que levem à melhoria da Educação 

em Tempo Integral devam ser consideradas, como aumento 

em Tempo Integral devam ser consideradas, como aumento 

a participação da sociedade na concepção do projeto político 

a participação da sociedade na concepção do projeto político 

pedagógico das unidades de ensino; ampliação da participação 

pedagógico das unidades de ensino; ampliação da participação 

dos estudantes nas decisões das formas de implementação dos 

dos estudantes nas decisões das formas de implementação dos 

conteúdos curriculares através de grupos de trabalhos, como 

conteúdos curriculares através de grupos de trabalhos, como 

também na participação ativa na decisões de gestão da escola, 

também na participação ativa na decisões de gestão da escola, 

com promoção de processos formativos aos estudantes, de 

com promoção de processos formativos aos estudantes, de 

forma intencional, por parte da escola; garantia de formação 

forma intencional, por parte da escola; garantia de formação 

continuada aos servidores das unidades de ensino; ampliação 

continuada aos servidores das unidades de ensino; ampliação 

do número de unidades de ensino na modalidade de 

do número de unidades de ensino na modalidade de 

educação em tempo integral; e promoção de encontros 

educação em tempo integral; e promoção de encontros 

de diversas práticas pedagógicas e movimentos 

de diversas práticas pedagógicas e movimentos 

educacionais absolutamente inovadores, valorizando o 

educacionais absolutamente inovadores, valorizando o 
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Olá!  Eu sou a Júlia da Matta Machado 
de Paula! Nasci em Viçosa/MG 
e atuo com a oferta de Educação em 
Tempo Integral desde o ano de 2019. 
Sou formada em Direito e, quando 
escrevi esse capítulo, atuava como 
Analista de Projetos na Equipe da 
Assessoria Especial de Educação  
em Tempo Integral.

Oi! Meu nome é Daniel Marques 
Trindade! Nasci em Vitória/ES e atuo 
em escola com oferta de Educação 
em Tempo Integral desde o ano de 
2018. Sou formado em Administração 
e, quando escrevi esse capítulo,  
atuava como Coordenador 
Administrativo, de Secretaria  
e Financeiro.

Olá! Eu sou a Ivanna Silva Carneiro  
da Frota! Nasci no Rio de Janeiro/RJ 
e atuo em escola com oferta de 
Educação em Tempo Integral desde o 
ano de 2016. Sou formada em Língua 
Portuguesa e Literatura de Língua 
Portuguesa e, quando escrevi esse 
capítulo, atuava como Diretora.
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Oi!  Meu nome é Lucia Christina 
Mattos Paterlini! Nasci em 
Vitória/ES e atuo em escola com 
oferta de Educação em Tempo 
Integral desde o ano de 2018. 
Sou formada em Pedagogia e, 
quando escrevi esse capítulo, 
atuava como Diretora.

Oi!  Meu nome é Marcelo Lírio  
da Silva! Nasci em Montanha/ES 
e atuo em escola com oferta de 
Educação em Tempo Integral 
desde o ano de 2017. Sou formado 
em Ciências com Habilitação em 
Química e, quando escrevi esse 
capítulo, atuava como Diretor.

Olá!  Eu sou o Marcelo Zanon! 
Nasci em Linhares/ES e atuo em 
escola com oferta de Educação 
em Tempo Integral desde o 
ano de 2015. Sou formado em 
Matemática, quando escrevi 
esse capítulo, atuava como 
Coordenador Pedagógico.

A
u

to
re

s



58GESTÃO EDUCACIONAL

“A equipe gestora da minha escola 
está sempre aqui para o que 
precisamos, tirando nossas dúvidas, 
fazendo o melhor e o possível para 
todos. Não posso esquecer o amor 
que eles têm por nós, estão sempre 
mandando recadinhos e vídeos que 
nos emocionam e nos dão forças para 
não desistir e persistir. A equipe gestora 
continuará nos ajudando, apoiando e 
claro, sempre colocando a gente no nosso 
devido lugar, quando necessário, como 
sempre fez, está fazendo e vai fazer!”

Elisa de Oliveira Kempin
CEIER de Vila Pavão

Depoimentos
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“O que eu tenho a dizer é que toda 
a equipe da escola me ofereceu 
mais do que eu esperava. são ótimos 
profissionais, carinhosos, pedagógicos 
e bem centralizados naquilo que seja 
melhor para ambas as partes. Gosto 
muito da minha escola e pretendo fazer 
parte dela até o final do meu curso médio.”

Marcus Vinícius Marins Gaseta
CEEMTI Dr Agesandro da Silva Pereira - São Pedro

“A equipe gestora da minha escola 
é ótima, tanto profissionalmente, 
pois são muito empenhados, quanto 
informalmente, diminuindo muito a 
distância entre aluno e funcionário,  
de modo que podemos ter  
verdadeiros amigos.”

Pedro Henrique Pereira Ferreira
CEEFMTI Pastor Oliveira de Araújo

GESTÃO EDUCACIONAL
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O QUE É GERIR?

Sabe-se que gestão é o conjunto de ações 
que o gestor realiza com foco nos resultados 
da sua instituição. Portanto, gerir é uma ação 
do sujeito quando no exercício de sua gestão.  
Etimologicamente, a palavra gerir vem do latim 
gerere, que significa carregar, produzir ou organizar 
alguma coisa. Pode-se destacar, dentre algumas 
funções do gestor ao gerir uma unidade: delegar, 
planejar, monitorar, harmonizar, organizar e servir.

Existem figuras de gestores e um conjunto de ações 
para gerir que acontecem dentro de uma gestão. 
É muito importante lembrar que, nesse plano 
organizacional, existem fluxos de comunicação, 
planejamento e monitoramento que são inerentes 
à função do gerir.

Uma boa gestão caracteriza-se pelo aperfeiçoamento 
contínuo de todos os colaboradores, formando-os 
e tornando-os aptos a encarar novos desafios 
profissionais. Esse é um poderoso ingrediente para 
a manutenção e promoção da motivação em um 
ambiente escolar. 

Nesse caderno, vamos aprender um pouco mais sobre a 
gestão escolar, os desafios que permeiam o gerir da escola 
e das equipes e o foco na aprendizagem dos estudantes. 
Vamos com a gente?

GERIR

D
E
L
E
G
A
R

P
L
A
N
E
J
A
R

M
O
N
I
T
O
R
A
R

H
A
R
M
O
N
I
Z
A
R

O
R
G
A
N
I
Z
A
R

S
E
R
V
I
R

GESTÃO

GESTOR



61GESTÃO EDUCACIONAL

O QUE SE ESPERA  
DA GESTÃO DA ESCOLA?

Quando o assunto é trabalho em equipe, na busca de um objetivo comum, é importante o alinhamento 
das pessoas envolvidas. Esse alinhamento precisa ser relacionado às metas pactuadas, às expectativas 
e ao relacionamento. Com isso em mente, a pergunta “O que se espera da gestão da escola?” 
foi feita a alguns professores, diretores, coordenadores pedagógicos, pedagogos e coordenadores 
administrativos, de secretaria e financeiros da rede estadual de educação do Espírito Santo que atuam 
ou atuaram em escolas com oferta de Educação em Tempo Integral. Por meio da pergunta, foram 
elencadas diversas palavras que correspondiam às características que consideram imprescindíveis 
nos gestores para um bom clima organizacional, trabalho em equipe e resultados no processo ensino-
aprendizagem dos estudantes.
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QUEM SÃO AS PESSOAS QUE FAZEM 
O PAPEL DA GESTÃO NA ESCOLA?

É muito importante saber o funcionamento do organograma do local onde se trabalha, conhecendo 
o fluxo da equipe e as pessoas certas a serem procuradas em determinados contextos. Abaixo, está 
representado o organograma básico de uma escola com oferta de Educação em Tempo Integral.  
No entanto, é importante mencionar que o detalhamento de cada uma das funções, com as atribuições 
definidas, está disposto na Lei 928/2019, que versa sobre a Educação em Tempo Integral, bem como 
no Manual de Diretrizes, enviado anualmente às escolas, com as orientações quanto ao funcionamento 
e fluxo das escolas com essa oferta.

Esse é o 
organograma 
dentro da escola! 
Você já se 
encontrou aí?  
Não se esqueça de 
consultar também 
a Lei 928/2019 
e o Manual de 
Diretrizes!
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Para lembrar! 
Para a prática de uma 
gestão participativa 
são fundamentais 
uma liderança com 
corresponsabilidade, 
uma equipe muito bem 
motivada, a otimização 
das comunicações 
e das reuniões, 
a mediação e a 
resolução de conflitos, 
a formação e o 
treinamento de equipe 
e o cuidado com o 
clima organizacional!

Em um mundo com duráveis mudanças e desafios, as 
pessoas têm a capacidade de se renovar e impulsionar 
as organizações com sua aptidão para inteligência e 
talento, elas são sedentas a aprendizagem indispensável 
na constante renovação e competitividade, trazendo um 
impulso próprio de dinamização organizacional sem 
passividade ou inércia. (GESTÃO, 2016).

Gestão de Pessoas é um termo emprestado do meio 
empresarial que, embora exista desde o final do século 
XIX, só passou a ser empregado com mais frequência 
a partir de 1990, quando o ambiente corporativo 
passou por várias mudanças velozes e intensas.  
A Gestão de Pessoas soma às funções burocráticas e 
de administração dos direitos trabalhistas uma série de 
outras atividades estratégicas que colocam a equipe como 
fator central na instituição, tornando-se um setor mais 
estratégico e voltado às decisões do empreendimento 
rumo à produtividade e ao lucro.

O importante é entender que as pessoas podem 
aumentar ou reduzir as forças e fraquezas de uma 
organização, dependendo da forma que elas são 
tratadas, elas podem ser minas de sucesso ou minas de 
problemas. (GESTÃO, 2016).

O objetivo aqui é discutir como a Gestão de Pessoas pode 
se adaptar ao mundo da educação e otimizá-lo. Para tanto, 
a discussão se dará em torno de uma proposta de liderança 
e administração participativa que visa o desenvolvimento 
e, consequentemente, o crescimento de todos da escola.  
É importante lembrar que não existe um único modelo de 
gestão de pessoas, devendo cada instituição encontrar 
seu próprio caminho de acordo com o capital humano que 
estará à sua disposição.
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A gestão de pessoas torna a escola mais eficiente quando busca a cooperação dos indivíduos, 
tanto para o alcance de seus objetivos individuais quanto para o alcance dos objetivos 
organizacionais, visando ao propósito maior da educação, que é a formação do estudante 
enquanto cidadão. 
É importante enfatizar que, mais do que números e estatísticas, as pessoas que trabalham 
e constituem a equipe em uma unidade escolar, são elementos essenciais em uma 
escola, responsáveis por apresentar conhecimento aos estudantes e desenvolvê-los 
independentemente de sua posição.
Para esse processo ser ainda mais eficaz, é preciso que todos conheçam a instituição e seu 
funcionamento, assim como sempre capacitarem-se em sua área de conhecimento e atuação, 
buscando o aperfeiçoamento e a realização dos processos necessários ao funcionamento da 
unidade escolar.
Gerir uma escola é uma tarefa complexa, que envolve, dentre muitos outros fatores, sonhos, 
responsabilidades pessoais e sociais, conhecimentos, objetivos e expectativas. Os processos, 
estratégias e tecnologias desenvolvidos para uma gestão eficiente das pessoas da equipe são 
ferramentas necessárias e muito eficazes no universo escolar, pois evidenciam possibilidades 
de, cada vez mais, proporcionar aos estudantes um ensino público de qualidade, que permita 
não só o sonhar, mas também o realizar!



Quando os riscos são altos, bons 
membros da equipe colocam o 
sucesso da equipe acima de seus 
ganhos pessoais. Uma das chaves 
para a vitória da Inglaterra na guerra 
foi que ambos os líderes colocaram o 
que era melhor para o país acima de 
suas próprias ambições, é nisso que 
se baseia a liderança: ajudar os outros 
a vencerem é muito mais importante 
do que o lugar onde você está no 
quadro organizacional (SILVA, 2016).

LIDERANÇA 
COM CORRESPONSABILIDADE

Durante muito tempo se pensou em um 
líder como aquele que sabia planejar, 
organizar, delegar, monitorar e controlar 
seus liderados. Hoje, um bom líder é, 
sobretudo, aquele que consegue estimular 
e influenciar seus liderados a alcançarem 
os objetivos almejados em conjunto com a 
sua equipe.

No contexto educacional, as teorias sobre 
liderança começaram a ser aplicadas na 
segunda metade da década de 1990.  
A partir de então, as formações de 
líderes, antes circunscritas aos ramos 
empresariais, passaram a ser adotadas 
também para a educação (NADAL, 2009). 
Evolução muito importante para o bom 
funcionamento das escolas.

Quando alguém se propõe a liderar no 
contexto escolar, seja como gestor ou 
como coordenador, aceita o desafio de 
criar um ambiente escolar de qualidade. 
Sendo assim, alguns princípios devem ser 
considerados na sua atuação.

Em primeira instância, deve-se construir 
relações de confiança e respeito.  
Sem essa premissa, não há como liderar. 
Acolher a todos, reconhecer e valorizar o 
trabalho alheio fortalecerá as relações e 
impulsionará sua equipe para objetivos em 
comum. Agindo assim, o líder garantirá um 
ambiente escolar saudável, onde todos se 
reconheçam como pertencentes ao grupo 
que compõem.

Características essenciais  
para um líder:

 ● Carisma;
 ● Discurso claro e didático;
 ● Respeito e empatia;
 ● Paciência;
 ● Pensamento estratégico;
 ● Rápida tomada de decisões;
 ● Boa capacidade de delegar tarefas;
 ● Discurso motivacional e inspirador;
 ● Disciplina e organização;
 ● Proatividade e compromisso;
 ● Autorresponsabilidade.
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É importante lembrar que não é necessário que todas as pessoas possuam todas as características 
mencionadas, no entanto, um líder está disposto a desenvolver habilidades, qualidades e atributos 
que possam auxiliar no seu trabalho e na atuação dentro da escola.

Pretendendo dar ênfase a características e perfis desejáveis em um bom líder, é importante refletir 
sobre alguns estilos básicos de liderança: liberal, autocrático e democrático. No esquema a seguir, 
através de algumas características, conceitua-se cada uma das lideranças elencadas.

LIBERAL

 ● Foco dado ao liderado;
 ● Grande liberdade de ação e autonomia;
 ● Delegação de tarefas, responsabilidades e autoridade;
 ● Ênfase sobre os objetivos, e não em monitoramentos;
 ● Nem sempre comunicativo;
 ● Interesse maior pela pessoa individualmente do que em grupo.

AUTOCRÁTICA

 ● Foco dado em seu líder;
 ● Pouca comunicação;
 ● Centralizador;
 ● Define ao invés de perguntar;
 ● Concede pouca autonomia de decisão;
 ● Não aceita críticas.

DEMOCRÁTICA

 ● Foco dado ao líder e liderado;
 ● Maior abertura e comunicação;
 ● Diálogo e troca de ideias;
 ● Ênfase ao trabalho em grupo;
 ● Delegação de tarefas;
 ● Estímulo à iniciativa e à criatividade.

Considerando o princípio da Gestão Democrática, que rege a Educação em Tempo Integral, 
a liderança democrática precisa ser muito bem articulada, com a realização de um trabalho 
participativo, porém direcionado, conduzido e administrado de forma justa e igualitária. Segundo 
NADAL, “[...] onde não existe liderança, o ritmo de trabalho é frouxo e não há a mobilização para 
alcançar objetivos de aprendizagem e sociais satisfatórios” (NADAL, 2009). Nessa perspectiva, ao 
adotar a liderança democrática baseada no diálogo e na escuta ativa, o líder garante a participação 
da comunidade escolar em todo o processo de ensino-aprendizagem e constrói uma intenção 
coletiva, na qual todos se percebem responsáveis pelas decisões tomadas e, principalmente, pelos 
resultados obtidos.
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Muita gente acredita que um bom liderado é aquele que 
obedece às ordens de cabeça baixa, ‘manda quem pode, 
obedece quem tem juízo’. Mas não é por aí, não. Saber ser 
liderado é garantir que o elo da cadeia dos processos não vai 
se romper. É entender orientações, ser solidário, dedicado, 
humilde e agir com iniciativa, criatividade e paixão para 
alcançar os objetivos. As pessoas que demonstram essas 
características assumem o papel de liderados de sucesso. 
Mas, dessa forma, não parece que eles são líderes ao serem 
liderados? Sim, é por aí, sim. Vamos chamá-los de liderados 
protagonistas (LIDERADOS, 2017).

E o que falar dos liderados?

Convencionou-se que o líder é o “bem-sucedido” na instituição, e que o liderado costuma ser apenas 
o que recebe comandos e obedece às regras. Porém, a realidade é que o sucesso profissional não 
depende de uma função ou cargo hierárquico dentro de uma organização, mas sim das ações e 
atitudes que as pessoas têm, onde quer que elas estejam inseridas. Saber ser um liderado é muito 
importante para as relações e para o bom desempenho da equipe. Se apenas um liderado assumir 
uma postura não-participativa, toda a equipe ficará comprometida. Por esse motivo, ser um bom 
liderado implica em adotar atitudes que garantirão que a conexão que mantém a equipe em constante 
crescimento não se quebrará.



Entender sobre o papel e a importância de um bom 
liderado implica em possuir ou se dispor a desenvolver 
algumas características essenciais, que contribuirão 
para o bom desempenho da equipe, não só para 
o alcance dos objetivos e metas almejados, como 
também, de resultados sustentáveis. 

Ser criativo, entender orientações, ser solidário, 
humilde, dedicado, proativo e agir com paixão no 
executar de suas atribuições são algumas das 
características esperadas de um liderado que trabalha 
em prol de sua equipe. Mas é importante destacar 
também que, à frente de um grupo de trabalho, terá 
sempre um líder, que precisará contar com o apoio de 
seus liderados. Logo, assumir uma postura empática 
pode ser o começo para a criação de um ambiente 
harmonioso e assim atingir um crescimento em 
conjunto. 

O quadro relacional, ao lado, apresenta algumas 
dessas características e os comportamentos 
considerados importantes para o desempenho de um 
bom liderado:

CARACTERÍSTICAS

Empatia

Solidariedade

Espírito de Excelência

Humildade

Proatividade

Criatividade

Dos tipos de liderados existentes, destacam-se apenas dois perfis: o liderado 
“útil” e o liderado “necessário”. As qualidades mencionadas anteriormente 
fazem parte das características desses dois perfis, porém, o que os diferencia é 
como os dois desempenham as suas funções.
O liderado útil é aquele que sabe desempenhar sua função dentro do que lhe é atribuído. O liderado 
necessário sabe fazer diferente e além de suas atribuições. Ele faz a diferença! Busca aprender 
constantemente e faz-se “elemento” fundamental dentro da instituição que representa.  

Portanto, o liderado de sucesso é, paradoxalmente, um líder dentro de sua função, pois pensa e 
age em prol de sua equipe, buscando desenvolver habilidades que contribuirão para o crescimento 
de todos.

Saber ser liderado não tem nada a ver com ser submisso ou obedecer a ordens de 
cabeça baixa. Saber ser liderado é saber cumprir orientações funcionando como um elo 
importante da cadeia que não se deixa romper porque acredita no ideal desenhado pela 
liderança. (ROXO, 2015)
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MOTIVAÇÃO E DESEMPENHO DA 
EQUIPE NAS METAS PACTUADAS
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Motivar é influenciar e inspirar à ação. 

(HUNTER, 2006)

O dia a dia de uma escola é tecido de diversos desafios. São muitas as 
responsabilidades e as metas a se atingir em condições que nem sempre são 
as ideais, estando, muitas vezes, longe disso.

Ter uma equipe motivada faz toda a diferença não só no preenchimento de 
estatísticas e relatórios, mas principalmente nas vidas de quem mais importa 
à escola: os estudantes. O fato de, muitas vezes, não ser possível escolher 
quem comporá o grupo de trabalho deixa a seguinte questão: como motivar e 
manter uma equipe motivada?

O autor James Hunter traz algumas reflexões sobre o tema. Segundo ele, 
as instituições com melhor desempenho garantem aos seus funcionários o 
atendimento das necessidades humanas mais profundas: 

 ● A necessidade de uma grande liderança;
 ● A necessidade de significado e propósito;
 ● A necessidade de ser apreciado, reconhecido e respeitado;
 ● A necessidade de fazer parte de alguma coisa especial;
 ● A necessidade de integrar uma entidade assistencial (HUNTER, 2006, p.43)

Espera-se que o gestor escolar encabece essa árdua tarefa de motivar sua 
equipe, sendo a motivação um componente importante da liderança. Um 
líder tem a responsabilidade de garantir um ambiente saudável para os 
demais funcionários, e isso pode ser feito apenas praticando a observação 
e a escuta empática.

Saiba mais em “Dicas de perguntas para praticar a escuta 
empática” em HILL, 2012, p.45.
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Uma coisa é certa: as pessoas 
querem fazer parte de algo 
especial. Pode ser uma empresa 
de que possam se orgulhar, em 
que os padrões para admissão e 
as expectativas cotidianas sejam 
elevadas, e as pessoas fiquem felizes 
quando vão para casa à noite porque 
se sentem fazendo a coisa certa.  
(HILL, 2012, p.45)

Por essa razão, deve evitar-se motivar 
usando recompensas, tais como prêmios, 
pois, de um lado, pode parecer injusto a 
uma parcela das pessoas que não foram 
recompensadas, gerando desmotivação; 
do outro, é uma bola de neve sem fim, já 
que os prêmios e recompensas sempre 
devem se superar. Em outras palavras, 
essa prática não gera envolvimento.

Alguém que se engaja numa 
determinada atividade que faça 
sentido para si mesmo espera ser 
recompensado no sentido de fazer 
jus ao prazer de uma reputação. 
Isso significa reconhecimento, 
independência e acesso a um mundo 
melhor que possa ser considerado 
como um tipo de necessidade 
diretamente ligado ao potencial 
criativo já existente no interior de 
cada um. (FREITAS, 2014, p.2)

Uma das melhores formas de motivação 
reside na definição dos objetivos a 
serem alcançados pela equipe, sendo 
crucial para o processo de ajustamento 
individual e autoestima. Ser capaz de 
propor objetivos possíveis de serem 
atingidos favorece a autoconfiança e, 
por consequência, o desempenho da 
equipe. Propor objetivos que vão além 
da capacidade da equipe é contaminá-
la por uma sensação de fracasso e 
rebaixamento da autoestima, o que gera 

uma séria frustração. Um líder excelente 
“não somente deve conhecer os objetivos 
almejados por seus subordinados, 
como também desempenhar o papel 
de facilitador do percurso até esses 
objetivos”. (FREITAS, 2014, p. 3)

Assim, pode-se afirmar que uma escola 
bem-sucedida, com profissionais 
motivados, é aquela que sempre estará 
atenta a compreender suas necessidades 
e motivações. Dessa forma, proporcionará 
um clima de trabalho rico e fértil, em 
troca de boas vivências e práticas, 
e, consequentemente, atingirá bons 
resultados.

Segundo o autor James Hunter, liderança 
é a habilidade de influenciar pessoas para 
trabalharem entusiasticamente, visando 
a atingir os objetivos identificados como 
sendo para o bem-comum (HUNTER, 
2007, p. 15). Então, se liderar é 
influenciar os outros, como desenvolver 
essa influência? Como levar as pessoas 
a fazerem o que precisa ser feito sem 
oferecer recompensas ou manipulá-las? 
Como incentivá-las a repartir suas ideias, 
confiança, criatividade e excelência, que 
são, por definição, dons voluntários? 
Embora não haja resposta pronta, nem 
fórmula mágica para tais questões, o 
autor Simon Hill aponta 10 dicas na 
arte de motivar pessoas, que aqui foram 
adaptadas para a realidade de uma 
escola e apresentadas logo a seguir.

Nessa perspectiva, as metas a serem 
alcançadas pelos profissionais da escola 
estarão diretamente relacionadas a uma 
equipe motivada e liderada por um gestor 
que busca atender às necessidades da 
comunidade escolar.
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Vamos dar uma olhada nas 10 dicas de 
Simon Hill para motivar as pessoas?

Primeira: Promova a busca de uma missão 
pessoal. Ajude os funcionários da escola a 
entender a importância do trabalho de cada 
um no alcance das metas estipuladas pelos 
órgãos de referência, como, por exemplo, a 
Secretaria de Educação.

Segunda: Peça opiniões para resolver 
problemas. Essa é uma das práticas que 
mais motivam o servidor, pois ele se sentirá 
como parte pertencente à instituição.

Terceira: Explique como o negócio 
funciona. Entender que faz parte de uma 
instituição que tem que prestar contas e 
apresentar rendimento preestabelecido 
por órgãos externos, bem como tomar 
conhecimento dos inúmeros problemas 
cotidianos que muitas vezes ficam 
restritos à administração da escola sem 
chegar aos outros setores, faz com que a 
pessoa deixe de pensar apenas dentro das 
“quatro paredes” da sua função e passe a 
ser proativo. 

Quarta: Proporcione o crescimento 
psicológico. Frederik Herzberg, que ficou 
famoso por sua Teoria dos Dois Fatores, 
já dizia que os fatores econômicos/
higiênicos não podem superar os fatores 
motivacionais propriamente ditos.  
O funcionário precisa saber que está 
avançando como pessoa por trabalhar ao 
seu lado.

Quinta: Delegue poder. Delegar não é 
sinônimo de ordenar ou mandar, mas sim 
de incumbir, concernir e confiar alguma 
ação a alguém.

Sexta: Reconheça e elogie o trabalho 
bem feito. O reconhecimento por uma 
tarefa bem executada é mais valioso que 
o seu equivalente em dinheiro. Elogie! 
Verbalmente, por e-mail e, se possível, 
com um cartão manuscrito. Na era digital, 
onde as pessoas se comunicam pelas 
redes sociais, um cartão pessoal de 
agradecimento ganha um valor especial.

Sétima: Crie um ambiente de excelência. 
Não aceite nada que não seja o melhor que 
seus subordinados podem fazer. Em tudo:

1. a conversa tem que ser positiva; 

2. as críticas bem-vindas são apenas 
as construtivas; 

3. pessimismo e conversas desanimadoras 
devem ser evitados; 

4. fofocas e reclamações infundadas não 
devem ser toleradas. 

Oitava: Cultive o bom humor. Um ambiente 
divertido ajuda a aliviar a tensão e o 
estresse, fazendo com que as pessoas se 
sintam mais à vontade. Elimina o marasmo 
e a fadiga, criando uma energia positiva 
dentro do grupo.

Nona: Invista em treinamentos e 
capacitações.  Isso ajuda na autoestima 
e prepara para a superação de desafios.

Décima: Dê o exemplo. Liderar pelo exemplo 
ainda é uma das melhores estratégias para 
se alcançar resultados eficazes.

Fonte: HILL, 2012.
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COMUNICAÇÃO  
E REUNIÕES DE FLUXO 

Para obter êxito em suas ações, a escola precisa 
levar em consideração muitos fatores: a relação 
entre estudantes e equipe de funcionários, 
a didática utilizada pelos professores e a 
comunicação entre todos os envolvidos no 
processo de ensino e aprendizagem. Quando 
a comunicação interna – entre a escola, os 
familiares e os estudantes – funciona de 
maneira clara, todos são beneficiados. 

A Equipe Gestora precisa trabalhar para eliminar ou 
diminuir os ruídos que ocorrem na comunicação, 
pois isso pode dificultar o entendimento dos 
encaminhamentos recebidos. Os ruídos ou 
desencontros na comunicação ocorrerão, em 
muitos casos, quando o grupo for grande ou 
muitas informações, às vezes desorganizadas, 
forem repassadas em reuniões, prejudicando os 
resultados almejados pela equipe.

Com o aumento do uso dos aplicativos e 
ferramentas de comunicação, esses ruídos ou 
desencontros também podem ocorrer entre 
pais, professores e estudantes, inclusive pela 
dificuldade de acesso à internet e contextos 
diversos. A comunicação com ruído entre 
escola e responsáveis pode interferir no 
acompanhamento e nos desenvolvimentos 
pedagógico e socioemocional dos estudantes, 
sendo um grande erro de gestão. Os responsáveis 
precisam estar cientes de tudo o que está 
acontecendo com os estudantes na escola. 

Para que o modelo e as metodologias das 
escolas com oferta de Educação em Tempo 
Integral sejam dinamizados e tenham sucesso, 
todos os segmentos precisam preocupar-se com 
a realização das reuniões de fluxo, elencadas 
no Manual de Diretrizes. São elas: 

Reuniões de 
Fluxo 

Reunião de 
planejamento 

dos 
professores 

de Projeto de 
Vida PV

Reunião do 
Pedagogo 

com os 
professores 

de PV

Reunião do 
PCA com os 
professores 

da sua 
área de 

conhecimento

Reunião 
entre os 

PCAs

Reunião da 
Coordenação 

Pedagógica, Pedagogo 
e Coordenação Escolar 
(a Coordenação Escolar 
só participará quando 

a equipe gestora 
considerar necessário)

Reunião entre 
os PCAs,  

o Pedagogo e 
a Coordenação 

Pedagógica

Reunião da 
Equipe Gestora Reunião Geral

Reunião do 
Conselho de 

Líderes

Reunião 
dos Líderes 

de Turma 
com seus 
liderados

Reunião entre  
Líderes de Turma
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Quer melhorar a 
comunicação em sua 
escola? Elencamos 
algumas dicas para 
ajudá-lo(a)!

- Comunicação para os professores:
É necessário colocar como prioritária a comunicação clara e alinhada entre Equipe Gestora e 
professores, visto que os educadores estão em contato mais próximo com os estudantes.  

- Comunicação conectada à vida dos estudantes:
Ter mudanças na disposição das carteiras, nas salas de aulas, já é um diferencial das escolas com 
oferta de Educação em Tempo Integral que contribui para uma melhor comunicação entre estudantes 
e professores. Aulas mais dinâmicas e com inserção da tecnologia no processo de aprendizagem 
contribuem para aproximar os conceitos da vida cotidiana dos estudantes. 

- Comunicação clara
Quando a Equipe Gestora informa de maneira detalhada todas as ações e decisões, faz com que 
os professores se corresponsabilizem e tenham maior engajamento nas ações, confiando mais nos 
gestores. É importante, em todos os momentos de Jornada Pedagógica e reuniões gerais, ressaltar 
todas as metas, retomar as ações do Plano de Ação da Escola e o que o gestor espera da equipe e da 
instituição. 

- Comunicação através de reuniões
A equipe escolar deve encaminhar para as famílias e/ou responsáveis um cronograma de reuniões 
presenciais ou utilizando-se de tecnologias para a sua realização. Esses momentos servem para tirar 
dúvidas dos responsáveis, firmar acordos e aproximar a família da vida escolar dos estudantes.

Para saber mais: 
A importância e os benefícios da comunicação na gestão escolar: 
https://escoladainteligencia.com.br/comunicacao-na-gestao-escolar/
(Acesso em 27/08/2020) ACESSAR

https://escoladainteligencia.com.br/comunicacao-na-gestao-escolar/
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RESOLUÇÃO DE CONFLITOS E 
COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA

É inegável que conflitos sejam inerentes aos 
relacionamentos. As relações interpessoais serão, 
em algum momento, permeadas por algum tipo 
de conflito, seja em maior ou menor grau.

No ambiente escolar, que envolve tantas pessoas, 
grande diversidade e uma rotina muitas vezes 
acelerada, com prazos a cumprir e imprevistos, 
também existem, com frequência, conflitos.

De um lado, é impossível negar isso, mas, de 
outro, é possível dizer que a forma com que são 
geridos os conflitos e como as pessoas escolhem 
lidar com as possíveis soluções muda tudo!

A partir do século XX surgiram teorias de conflito 
que foram denominadas como “modernas”, 
adotando percepções, reações e ações voltadas 
à resolução de disputas consideradas como 
construtiva ao invés de destrutivas. Quando 
enxergadas dessa forma as ações voltadas à 
resolução dos conflitos passam a ser a busca para 
a solução, na compreensão dos comportamentos 
e análise das intenções, de forma a despolarizar 
a disputa, compartilhando do poder decisório, 
apurando as verdadeiras causas e construindo 
soluções possíveis no contexto dos envolvidos 
(TJMG, 2016).

E é sobre isso que essa parte tratará: como 
mediar conflitos no ambiente escolar para garantir 
que algo tão cotidiano não se torne um grande 
problema? Qual é a função da gestão da escola 
nesse cenário?

Considerando o Princípio do Protagonismo dentro 
das escolas com oferta de Educação em Tempo 
Integral e a realidade de incentivo à autonomia 

e ao desenvolvimento dos estudantes em todas 
as esferas, é ainda mais interessante instigar a 
resolução dos conflitos de forma autocompositiva. 
Soluções pensadas pelos envolvidos no conflito 
são mais propensas a gerar resultado efetivo, 
de forma que o mesmo conflito não se repita, 
inclusive pelo empoderamento no momento de 
tomada da decisão, do que quando há a imposição 
de soluções prontas.

Para isso, é fundamental que a gestão, em seus 
diferentes ambientes (escola, secretaria, cozinha, 
sala-de-aula etc), atue enquanto mediadora dos 
conflitos, atentando-se para a imparcialidade, 
quando possível, diante do que se apresenta. 
A mediação escolar tem a figura de um agente 
facilitador entre os envolvidos no conflito, 
podendo esse agente ser representado, inclusive, 
por algum estudante que se proponha a tratar a 
questão de forma imparcial e instigar as pessoas 
a se colocarem no lugar do outro, incentivando-
as no sentido de que contem suas histórias e 
falem sobre os seus sentimentos, utilizando-se 
de perguntas que podem nortear a conversa.

Segundo o Manual de Mediação Judicial, autores 
definem mediação como sendo:

Um processo autocompositivo, segundo o 
qual as partes em disputa são auxiliadas 
por uma terceira parte neutra ao conflito [...] 
para se chegar a uma composição. Trata-
se de um método de resolução de disputas 
[...] pelo qual o(s) terceiro(s) imparcial(is) 
facilita(m) a negociação entre as pessoas em 
conflito, habilitando-as a melhor compreender 
suas posições e a encontrar soluções que 
se compatibilizam aos seus interesses e 
necessidades. (CNJ,2016)
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Dessa forma, compõe uma boa estratégia – 
tanto protagonista quanto de gestão participativa 
– o envolvimento dos agentes conflitantes na 
resolução da controvérsia.

Para além disso, é importante mencionar 
que as causas desses conflitos, por muitas 
vezes, são permeadas por necessidades não-
correspondidas e pela não-compreensão dos 
próprios sentimentos e dos outros envolvidos. Por 
muitas vezes, as razões dessas incompreensões 
são provocadas por falhas na comunicação, que 
se dão por diversos motivos e nas diferentes 
formas de comunicação existentes.

Muitas vezes, não existe compreensão do 
outro em razão dessa falha e, quando isso 
não é consertado, o conflito gerado pode se 
desenvolver em uma espiral: um conflito gerando 
outro e assim subsequentemente.

Marshall Rosenberg, em seu livro “Comunicação 
não Violenta”, explora alguns aspectos da 
comunicação e dos relacionamentos interpessoais. 
Toda a técnica de Comunicação não Violenta (CNV) 
utiliza a linguagem e a comunicação de forma a 
reformular a maneira como se ouve e fala.

Comunicação é conexão. E essa conexão se dá, 
segundo ele, por meio de 4 (quatro) componentes: 

OBSERVAÇÃO NECESSIDADESENTIMENTO PEDIDO

Observação é identificar o fato, percebendo qual sentimento aquela necessidade gerou em você e 
predispondo-se a fazer um pedido para que a sua necessidade seja atendida.

Exemplo 1: “Quando observo ISSO, sinto ISSO, pois tenho necessidade DISSO, 
então gostaria que você fizesse AQUILO”.
Exemplo 2: “Observei ISSO, você está sentindo ISSO, pois tem necessidade 
DAQUILO? Tem algo que eu posso fazer?” 
Exemplo 3:
Comunicação Violenta: “Nossa, que nervosismo é esse com essa prova?”
Comunicação não Violenta: “Já está quase na hora da sua prova e estou 
percebendo que você está ansioso” (Observação). “Está nervoso?” (empatia)
Exemplo 4:
Comunicação Violenta: “Não ouço nada que você fala! Você fala muito baixo e 
isso me atrapalha”.
Comunicação não Violenta: “Eu vejo que você diminui o tom de voz quando fala comigo 
e mal consigo ouvir. Por favor, aumente o tom de voz para que eu consiga entender”.
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Em suma, ele esclarece que a CNV consiste em expressar-se de forma honesta e em ouvir e receber 
com empatia. Isso se dá por meio dos componentes supramencionados. Quando algo considerado 
violento é dirigido a nós, existem reações naturais.

Focar e ouvir os 
próprios sentimentos e 

necessidades

Focar e ouvir os 
sentimentos e 

necessidades do outro
Culpar o outroCulpar-se

As duas últimas reações elencadas correspondem à Comunicação não 
Violenta. É importante dizer que a CNV consiste em treino, pois não é 
simples, quando não se está acostumado, expressar seus sentimentos 
e falar de forma honesta sobre o que você sente. Dito isso, enfatiza-
se que não é rápida ou espontânea, devendo a concretização dessa 
comunicação e o exercício da empatia serem trabalhados com as 
pessoas dentro do ambiente escolar.

Para além da resolução de conflitos, é importante enfatizar que a comunicação é ferramenta 
essencial dentro de uma escola. Conforme já descrito na parte sobre comunicação e reuniões de 
fluxo, toda comunicação precisa ser clara, detalhada e contextualizada. É importante lembrar que 
o público com quem ocorre a comunicação é diferente e tem necessidades diversas, por isso esse 
detalhamento é imprescindível.

Uma comunicação clara e efetiva pode evitar futuros conflitos e desentendimentos! E isso também 
compõe a Comunicação não Violenta: uma forma mais consciente de se comunicar, de maneira que 
as interações sejam permeadas por maiores respeito, educação, atenção e empatia.

Para saber mais: 
A leitura do livro “Comunicação Não Violenta”, de Marshall Rosenberg, 
vale a pena não apenas para a gestão da escola, mas também para a 
gestão dos seus sentimentos e a manutenção de relacionamentos de 
forma geral!
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A escola é, por definição, um coletivo de pessoas, ideias e espaços. Nela, reúnem-se pessoas diversas, 
com diferentes funções e estruturas independentes, as quais precisam interagir entre si para o bom 
funcionamento da instituição. 

A boa atuação da Equipe Gestora é primordial para o resultado da equipe escolar e para a 
transformação do coletivo plural, em uma equipe capaz de promover as condições, os meios 
e todos os recursos necessários ao funcionamento eficaz da escola e do trabalho em sala de 
aula. Para isso, é necessário promover o envolvimento das pessoas no trabalho, por meio da 
participação, e fazer o acompanhamento e a avaliação dessas interações, tendo como referência 
os objetivos de aprendizagem e, assim, a garantia da realização da aprendizagem de todos os 
alunos. (LIBÂNEO, 2008, p. 100-101)

Um grupo transforma-se em equipe quando passa a prestar atenção à sua própria forma de 
operar e procura resolver os problemas que afetam o seu funcionamento. Em outras palavras, 
consegue incorporar à sua dinâmica as habilidades de diagnóstico e resolução de conflitos. 
(MACHADO, 2017, p.6)

Equipe de 
serviços de 

apoio

Conselho 
Escolar

ESCOLA Corpo 
discente

ResponsáveisCorpo 
docente

Conselho 
de Líderes 
e Grêmio 
estudantil

Equipe 
Pedagógica

Equipe 
Gestora
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Para garantir o cumprimento do processo, vale a pena investir num roteiro de observação e análise, 
onde registros individuais e coletivos possam ser feitos, suscitando devolutivas e aprimoramento 
contínuo. 

Criar oportunidades para análises coletivas sobre o cotidiano escolar contribui, inclusive, para a 
reflexão dos próprios gestores. E, para o gestor transformar um grupo em equipe, o primeiro passo 
seria escalar seu time, o que nem sempre é possível no serviço público.  Sendo assim, com o grupo que 
tem disponível, poderá aprender a extrair o melhor de cada um, promovendo um acompanhamento e 
desenvolvimento de todos os funcionários da escola, se possível, contemplando ações de Formação 
Continuada, bem como possibilitando o desenvolvimento e o aprimoramento profissional de cada um.

E isso se faz reconhecendo e reforçando os comportamentos certos, resultados expressivos, 
avanços no desempenho e demonstração de um comprometimento superior, mostrando 
para cada membro do time que você realmente se importa com ele, as pessoas precisam 
se sentir ouvidas, respeitadas e levadas a sério, e elevando o desafio continuamente, dando 
espaços, desafios e oportunidades para que seu time busque continuamente a superação. 
(MACHADO, 2017, p.6)

Transformar um grupo em uma equipe, principalmente uma de alto rendimento, inicia-se quando há 
a internalização dos princípios: conhecimento, habilidades e atitudes, como esquematizado abaixo: 

administração 
de conflitos, 
comunicação, 
confiança, cultura 
organizacional, 
feedback, gestão 
do conhecimento, 
personalidade, 
tipos psicológicos, 
comportamento 
humano, poder, 
trabalho em equipe

capacidade de 
conviver com 
as diferenças, 
capacidade de 
identificar os 
comportamentos 
do grupo, escutar e 
perceber o implícito 

capacidade 
de manter o 
dinamismo 
do grupo, 
expressando, 
dessa forma, 
os valores e  
princípios de 
seus integrantesCo
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ec
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to

H
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s
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(Fonte: MACHADO, 2017, p.7)

Os membros de uma equipe devem estar cientes de suas próprias forças e fraquezas, e assim saber 
o que melhorar para alcançar um elevado desempenho. A formação e a capacitação de cada um 
definirão as oportunidades para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de todos na escola. Reforçar 
a capacitação e o aprimoramento profissional contribui para a criação de um ambiente colaborativo, 
bem como para o reconhecimento e a divulgação de práticas exitosas.
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A alta performance de uma equipe
Segundo Machado (2017), uma equipe de alta performance tem seus membros profundamente 
compromissados com o crescimento e o sucesso uns dos outros, contribuindo significativamente com 
os resultados da organização. 

Para um grupo ser considerado uma equipe, é primordial que as metas e os objetivos sejam 
traçados coletivamente. O resultado disso culminará no crescimento da instituição em si e de uma 
equipe competente.

7 habilidades de uma equipe de alta performance  
(e como os Gestores podem promovê-las)  

– Saiba mais no livro!
1. Reconhecimento das individualidades
2. Feedback aberto
3. Comprometimento geral
4.  Compartilhamento de conhecimento
5. Confiança mútua
6. Integridade
7. Empatia e respeito

Fonte: 7 HABILIDADES, 2018.

Uma equipe de alto desempenho mantém seus padrões elevados, mesmo quando as condições 
ambientais e a carência de recursos afetam o resultado. São pessoas que têm confiança sólida e 
profunda umas nas outras e no propósito da equipe, sentindo-se à vontade para expressar sentimentos 
e ideias, trabalhando sintonizados para alcançar os mesmos objetivos. Todos sabem o que é esperado 
para alcançar as metas individuais e da equipe, e os membros dispersam a tensão e o atrito em 
um ambiente mais descontraído e amistoso, dando a todos chances de contribuir nas discussões. 
Inclusive os introvertidos, pois todos agem a partir de prioridades claramente definidas e os conflitos 
são gerenciados. A crítica é construtiva e está orientada para a solução de problemas e a remoção de 
obstáculos. Os membros mantêm uma comunicação aberta e relacionamentos positivos entre si, uma 
vez que todos desempenham papéis e procedimentos de trabalho claramente definidos, e nenhum 
membro individual é mais importante do que a equipe. (7 HABILIDADES, 2018)
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Propósitos: definidos pelos próprios 
membros da equipe, gerando 
conhecimento e compromisso com a 
realização das atividades.

Empoderamento: diz respeito à 
liberdade que é dada à equipe 
para decidir sobre as suas ações 
- autoridade e autogestão.

Relacionamentos e comunicação: 
equipes de alto desempenho fortalecem 
e intensificam os relacionamentos e a 
comunicação entre seus membros.

Flexibilidade: tanto membros como 
líderes devem ser flexíveis uns com os 
outros, atentando para suas diferenças 
e competências nas atividades.

Reconhecimento e apreço: 
promovem a elevação da 
autoestima, essencial para 
atingir todo o potencial 
produtivo do trabalho coletivo.

EQUIPES
DE

ALTO
DESEMPENHO

Podemos destacar como principais características, de acordo com Machado (2017, p. 8): 

Mais uma vez, percebe-se que a boa atuação da Equipe Gestora é fundamental para que a equipe escolar 
desenvolva-se e alcance a alta performance. “A gestão escolar [...] propõe repensar a contribuição 
da escola para uma melhor organização da sociedade, em busca de uma melhor qualidade para o 
processo ensino-aprendizagem” (VARJÃO, 2014, p. 2). É seu papel, também, estimular o crescimento 
e o desenvolvimento da equipe, mediando conflitos, além de instigar a cooperação e a integração 
entre as diversas realidades escolares. O gestor deve, também, ser um exemplo e ter um caráter digno. 
Sua eficácia em influenciar está diretamente ligada à sua credibilidade e ao seu sucesso profissional, 
sendo um modelo para as diversas equipes que compõem uma escola.
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Entende-se que clima organizacional é a percepção coletiva que os funcionários têm da instituição em 
que atuam, ou seja, o reflexo do grau de satisfação dos trabalhadores em um determinado momento, 
através da experimentação prática e prolongada de seus sistemas, políticas, estrutura, processos e 
valores. Segundo Ricardo Spechet e Leila Bischoff (2017):

O clima organizacional reflete momentaneamente o modo como as pessoas interagem, conceitos 
e variáveis que vão do comportamento à ação e à interação, refletindo assim na satisfação 
do trabalhador, na sua motivação, apatia, comprometimento e em outros pressupostos do 
desempenho em relação ao comportamento organizacional, se apresentando como um reflexo 
do grau de satisfação em um determinado momento. (SPECHET e BISCHOFF, 2017)

Assim, diz-se que o clima organizacional influencia o comportamento dos funcionários, podendo afetar 
seus níveis de motivação e satisfação do trabalho. Tal conceito se tornará executável por meio de 
medidas objetivas ou subjetivas, adotadas com o intuito de expressar ou manifestar a cultura de uma 
instituição. Na área da Educação, a análise do clima organizacional é uma ferramenta valiosíssima, 
pois a escola é uma instituição voltada à interação entre as pessoas para a promoção da formação 
do ser humano. É fundamental a avaliação e a criação de um ambiente de trabalho que propicie um 
bom desempenho, que permita verificar se os servidores precisam de capacitações e treinamentos 
tanto para o desenvolvimento pessoal quanto para o profissional. É essencial, também, verificar a 
necessidade de orientações e intervenções no relacionamento interpessoal e de recursos materiais 
que proporcionem trabalhar com maior eficiência em prol de produzir resultados mais proveitosos.

Comunicação 
clara e 
objetiva

Motivação

CLIMA 
ORGANIZACIONAL

Apoio, 
assistência e 
orientação

Participação, 
interaçãoSatisfação

ConfiançaComprometimento

Trabalho 
coletivo
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A Equipe Gestora da escola assume especial importância aqui, pois é dela a tarefa de criação de um 
bom ambiente de trabalho, que seja inclusivo e saudável. “[...] promover sentimentos de pertencer, 
responder e qualificar, porque o papel do líder deve estar além do sonho dos de sua equipe e muito 
mais perto da sua realização” (SPECHET; BISCHOFF, 2017).

O tipo de gestão e gestor interfere diretamente no clima escolar, proporcionando uma atmosfera 
fértil ao alcance dos objetivos a que se propõe a instituição ou  tornando-se um mosaico de ações 
individuais e desconectadas, fadadas à descontinuidade e ao fracasso. Então, o clima organizacional 
desejado é este agregado de ações voltadas ao enriquecimento das relações humanas na escola, 
visando ao maior envolvimento dos profissionais, maior empenho dos diretores escolares e maior 
engajamento dos alunos em todos os eventos produzidos na escola, bem como de todos os membros 
da comunidade escolar (SPECHET; BISCHOFF, 2017).

Tipo de 
Liderança

 Qualidade 
de vida e 

afeto geral 
de toda 

comunidade 
escolar 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

ESCOLAR

Conjunto 
das relações 

entre os 
membros e 
os estilos de 

direção 

Percepções e 
atitudes dos 
professores e 
estudantes

Sonhos 
da equipe 

escolar

Características 
típicas dos 

membros da 
escola

Envolvimento 
dos 

profissionais

Sonhos 
da equipe 

escolar

Além do tipo de gestão, a falta de 
comprometimento dos profissionais pode 
impactar para a não-concretização de ações 
educativas voltadas ao desenvolvimento de 
relações mais humanizadas na escola. Para 
isso, o estudo do clima organizacional é 
uma importante ferramenta, que favorece o 
aprofundamento das dimensões funcionais, 
de relacionamento e estruturas, possibilitando 
monitoramento e intervenções na prática 
pedagógica, contando com o envolvimento de 
toda a comunidade escolar.

Comprometimento com a escola

Condições de trabalho

Comunicação

Liderança

Relacionamento interpessoal

Compensação

Reconhecimento

Fonte: Adaptado de (PEREIRA e TEIXEIRA, 2013)
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Para saber mais sobre os tipos de clima 
organizacional na escola, acesse:

https://repositorio.unesp.br/bitstream/
handle/11449/93091/segura_drbf_me_
arafcl.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

(páginas 87, 88 e 89) (SEGURA, 2007).

A importância dos estudos sobre o clima 
escolar está no fato de que ele proporcionará 
ao gestor uma melhor compreensão do 
processo organizativo e interpessoal dentro da 
instituição, permitindo ações e intervenções 
precisas para uma maior eficiência, com mais 
clareza e consequente melhoria no processo 
ensino-aprendizagem.

ACESSAR

https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/93091/segura_drbf_me_arafcl.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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ENTENDENDO A  
GESTÃO PARTICIPATIVA

Ao menos na última década, já é reconhecido 
que a velha maneira de gerir pessoas e 
organizações (o chefe como um capataz 
que dita o que deve ser feito e, assim, todos 
“obedecendo cegamente” e executando o 
que foi mandado), não alcança resultados tão 
satisfatórios quanto o modelo de gestão que 
entende as pessoas envolvidas nos processos 
como um capital humano, e não apenas como 
“robôs executores de processos”. Todas as 
pessoas participantes de uma organização, 
seja pública ou privada, ainda que não exerçam 
cargos de liderança, são dotadas daquilo que 
popularmente denomina-se como “bagagem 
da vida”. Como “bagagem” entende-se as 
experiências profissionais passadas, cultura, 
personalidade etc. 
Sendo assim, é importante que o gestor esteja 
aberto para ouvir o que as pessoas têm a 
dizer. É interessante que este gestor saiba 
colher e acolher sugestões tanto positivas, 
como também aquelas sugestões em tom 
de crítica destrutiva, em alguns momentos. 
Peletti (2013, p.5) complementa dizendo 
que o gestor precisa “estar à disposição das 
contradições, das críticas, das novas ideias, 

DIMENSÕES DA GESTÃO 
PARTICIPATIVA
1. A TOMADA DE DECISÃO;
2. NO PROCESSO DE INTEGRAÇÃO 

(de modo que os participantes se 
reconheçam como uma equipe);

3. NA PRESERVAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO PÚBLICO (gerando 
sentimento de pertencimento);

4. NO PROCESSO ESPECÍFICO 
SIMBÓLICO, que Ferreira 
denomina como o mecanismo de 
participação ou a maneira como 
o grupo irá interagir, a fim de 
alcançar os objetivos propostos.

das possíveis provocações de mudanças”. Fato é que sejam as afirmações positivas ou negativas, 
sempre é possível extrair informações relevantes para o desenvolvimento organizacional. Luck (2017) 
conceitua a gestão participativa como um trabalho associado de pessoas com o intuito de analisar 
situações e deliberar sobre elas, entendendo que o sucesso organizacional não é possível por meio 
de apenas uma pessoa, mas sim por um trabalho em coletivo.
A gestão participativa é um movimento que envolve pessoas na tomada de decisão, em um ambiente – 
nesse caso, a comunidade escolar. Quando é mencionado o termo “comunidade escolar” é justamente 
para que fique claro que uma escola não pode ser vista apenas como uma construção envolvida por 
muros altos. É um espaço dinâmico, está em movimento e em desenvolvimento, que não engloba 
apenas estudantes e funcionários, mas todas as partes interessadas no processo, como responsáveis, 
comunidade do entorno, entre outros. Ferreira (1998, apud ARAÚJO, p. 15) indica que a gestão 
participativa deve ser entendida por quatro dimensões: 
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Participação

Transparência

Autonomia

Pluralidade

A PRÁTICA DO MODELO  
DE GESTÃO

85

A práxis da gestão participativa no ambiente escolar deve se apoiar em quatro pilares: participação, 
autonomia, transparência e pluralidade. Quanto à participação, entende-se que é crucial que exista 
um canal, uma via de participação ampla de toda a comunidade escolar, no que se refere à tomada 
de decisão. Sobre a autonomia, constitui-se como resultado da participação, bem como trata-se de 
uma postura que gera sentimento de pertencimento. A transparência é fator fundamental para a 
geração de credibilidade às ações, assim como a pluralidade, que permite a participação de toda a 
comunidade escolar, desde o morador adjacente até a equipe gestora (STIMAMIGLIO; BACH, 2018, 
p.16). Sendo assim, de acordo com Stimamiglio e Bach (2018, p.16), esses pilares são componentes 
que constituem instâncias colegiadas, as quais representam a comunidade e apoiam a gestão 
escolar, proporcionando espaços de escuta e auxiliando na criação das individualidades que formam 
a identidade da unidade escolar.

Segundo Luck (2007 apud STIMAMIGLIO; BACH, 2018):
Um órgão colegiado escolar constitui-se em um mecanismo de gestão da escola que tem por objetivo auxiliar 
na tomada de decisões, em todas as áreas de atuação, procurando diferentes meios para se alcançar o 
objetivo de ajudar o estabelecimento de ensino, em todos os seus aspectos, pela participação de modo 
interativo de pais, professores e funcionários (LUCK, 2007 apud STIMAMIGLIO; BACH, 2018).. 
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Sendo assim, é possível compreender que, mesmo sendo uma 
questão fundamental e vital ao ambiente escolar, a gestão 
participativa deve ser implantada de maneira ordenada, não 
apenas consultando pessoas aleatórias no período da tomada 
de decisão, e sim através de canais adequados, oportunizando 
a toda a comunidade escolar a participação na tomada de 
decisão. A organização desse processo pode se dar através do 
conselho escolar, do grêmio estudantil, bem como de outros 
órgãos colegiados, estabelecendo o pilar participação, conforme 
supramencionado. A equipe gestora, que estabelece a gestão 
participativa em seu modelo de administração, “deve primar 
pelo fortalecimento do trabalho coletivo, pela ética profissional 
e pelo comprometimento político-pedagógico com a educação 
pública” (STIMAMIGLIO, 2018).

A Equipe Gestora deve proporcionar mecanismos para que todos 
possam expor ideias, por meio de um espaço de participação, 
promovendo um clima e um ambiente de confiança colaborativos. 
Dessa forma, estará incentivando e articulando ações para que 
os envolvidos participem e acompanhem a tomada de decisão 
no ambiente escolar. Luck (1996 apud Araújo, 2010, p. 17) 
sugere que os gestores e pessoas envolvidas no processo 
de gestão participativa devem prezar por um ambiente que 
estimule a participação:
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Estabelecendo a 
demanda de trabalho 
centrada em ideias, 
e não em pessoas

Promovendo clima 
de confiança

Valorizando 
capacidades e 
aptidões das 

pessoas

Desenvolvendo a 
prática de assumir 
responsabilidades 

em conjunto

Associando 
e integrando 

esforços

Criando 
visão de 

cooperativismo

A partir dessa exposição, é possível compreender que não há uma fórmula mágica para a implantação 
da gestão participativa. A metodologia não deve ser, nesse caso, engessada a uma única maneira em 
específico, principalmente por existirem diferentes contextos em cada unidade escolar. O fato é que a 
gestão participativa traz resultados satisfatórios para a instituição, cabendo à equipe gestora, dentro 
das premissas apresentadas, desenvolver o modus operandi do modelo de Gestão.
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DESAFIO

Como já visto, a gestão participativa vai bem além do que simplesmente solicitar opiniões no 
momento da tomada de decisão. Sem o uso de canais adequados, é possível que haja um 
entendimento errôneo a respeito da figura da Equipe Gestora no ambiente escolar, como sendo 
uma equipe influenciável e vacilante, sendo obrigada a acatar toda e qualquer sugestão a qualquer 
tempo. Nesse sentido, o desafio “...consiste em ampliar e criar novos canais de participação 
dos sujeitos sociais nos rumos da escola, afirmando-a como espaço público da cidadania” 
(STIMAMIGLIO, 2018). Implementar a gestão participativa é abrir caminhos para a democracia 
nas instituições de ensino, haja vista que o modelo de gestão centralizador e burocrático afeta a 
pluralidade cultural e social presente na sociedade e no ambiente escolar. A escola que implanta 
o modelo de gestão participativa ensina aos discentes “a importância de tomar parte em decisões 
que envolvem seus interesses e necessidades, bem como de lutar em defesa de demandas 
coletivas comuns e fazer valer seus direitos dentro e fora da escola” (STIMAMIGLIO, 2018).

Essa é uma proposta 
da Educação em Tempo 
Integral no Espírito 
Santo: um local de 
formação concreta, de 
cidadãos prontos para 
serem autônomos e 
empáticos em relação 
às questões adversas 
do seu cotidiano e que 
participam ativamente 
da construção e da 
transformação do  
seu mundo.
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“A ação de preparar um 
trabalho, ou um objetivo, 
de forma sistemática; a 
ação ou efeito de planejar, 
de elaborar um plano; 
determinação das etapas, 
procedimentos ou meios 
que devem ser usados no 
desenvolvimento de um 
trabalho, festa, evento; 
desenvolvimento de 
projetos que buscam sanar 
os problemas sociais,  
econômicos, ou atingir 
certos objetivos  
de governo”.

Segundo o dicionário Aurélio, planejamento é: 

O planejamento nas escolas com oferta de 
Educação em Tempo Integral é a atividade 
consciente e sistemática que tem como 
finalidade a aprendizagem do estudante e o 
alcance do seu Projeto de Vida. A equipe escolar 
precisa conhecer de fato os estudantes, suas 
necessidades e os contextos em que vivem. 
Esses fatores são essenciais para o sucesso 
do planejamento. 

Libâneo (1994) aponta alguns princípios do 
planejamento. O primeiro é o da “UNICIDADE”, 
que mostra que o planejamento é único para 
cada rede, cada escola e cada turma. O 
contexto social e cultural local deve ser levado 
em consideração, momento esse em que deve 
levar toda a equipe escolar à reflexão. O segundo 
princípio é o “NORTEADOR”, cuja missão é 
direcionar o trabalho educativo, pois, a partir 
de uma reflexão e do conhecimento amplos da 
realidade, um norte poderá ser estabelecido. 
E, por último, há o princípio “OBJETIVO”, pois o 
objeto/produto final do planejamento é o plano 
de ação. Assim, verificamos a importância 
fundamental do planejamento.

NORTEADOR

UNICIDADE OBJETIVO

PLANEJAMENTO
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Um planejamento 
com as características 
abaixo vai convergir 
para o resultado 
esperado.
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

91

Desde a Antiguidade, quando o homem pré-histórico pôs-se a caçar, estabelecia-
se uma estratégia para obter sucesso na sua jornada. A palavra estratégia, do 
grego, strátegos, significa posição. O que apontava a posição de um general 
frente ao seu exército, nas organizações, significava as habilidades gerenciais de 
administração. Sendo assim, no contexto escolar, o planejamento estratégico é 
um processo que norteará o trabalho a ser feito pela instituição, a fim de atingir 
um ou mais objetivos, observando os contextos social, econômico e cultural.

Sendo assim, visando ao aperfeiçoamento do planejamento das ações escolares, 
bem como sendo desejável que a educação pública esteja em constante melhoria, 
será detalhada a ferramenta do Ciclo de Melhoria Contínua, conhecido pela sigla 
“PDCA”, como fator elementar ao planejamento estratégico escolar, levando em 
consideração as diversas etapas de sua constituição.

DO

PLAN

ACT

CHECK
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CICLO DE MELHORIA CONTÍNUA - PDCA

A melhoria contínua, como o próprio nome diz, é o processo de mutação constante 
de uma organização, mudança esta que se caracteriza pela intenção da busca 
incansável por excelência. Assim como máquinas necessitam de manutenção 
preventiva e, por vezes, corretiva, as estratégias de um gestor – de forma análoga 
– devem passar por revisões e ajustes, acrescentando um pouco mais de “óleo” 
nas “engrenagens” da administração. Há de se entender que planejamento é a 
base fundamental para o sucesso de um corpo diretor. Neste estudo, será possível 
compreender que o planejamento vai muito além do conceito de uma rotina por 
escrito, com data e hora.

É importante também destacar ser crucial que a Equipe Gestora dedique-se ao 
conhecimento dos conceitos, técnicas e melhores práticas da gestão em suas mais 
variadas ramificações. Nesse sentido:

Independentemente que a instituição escolar esteja na esfera pública 
ou na privada, o gestor terá de conhecer o processo gerencial em todos 
os seus detalhes e nuances, bem como determinadas ferramentas que 
tornem a administração destes ambientes ainda mais assertiva, eficiente 
e produtiva (SILVA, 2019, p. 5).

Nesse enfoque, a melhoria contínua requer a atualização constante do seu corpo 
diretor, bem como de todo o capital humano da instituição.

A melhoria contínua proposta por Toledo (2013) sugere uma integração de todos 
os setores da instituição, de forma a ser uma melhoria proposta pela totalidade do 
seu capital humano, e não de maneira centralizada e unilateral. A ferramenta, aqui 
em estudo, acerca da melhoria contínua é o CICLO PDCA. Esta ferramenta é um 
auxílio estratégico composto por quatro etapas, que, traduzidas para o português, 
significam: PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO, CHECAGEM (ESTUDO) E AÇÃO (ATUAÇÃO).

Pode-se entender, a partir de Campos (1996), que o PDCA é um plano estratégico 
para o alcance de metas institucionais, ou seja, funciona como indicação de quais 
passos precisam ser dados para que os objetivos organizacionais sejam alcançados 
com excelência.

Segundo Slack (1996), a natureza cíclica da melhoria contínua é a essência do 
PDCA: uma sequência de atividades percorridas de maneira cíclica para melhorar 
atividades e/ou processos. Desse modo, entende-se que o PDCA não é uma 
ferramenta utilizada apenas uma vez, ao contrário, é um movimento cíclico, a fim de 
se buscar sempre os melhores resultados.
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CICLO DE MELHORIA CONTÍNUA - PDCA

Assim sendo, é interessante estudar cada uma das etapas individualmente:

Action Plan
PlanejarAgir

FazerChecar
Check Do

 ●  Ação corretiva 
no insucesso

 ●  Padronizar 
e treinar no 
sucesso

 ●  Verificar 
atingimento 
de meta

 ●  Acompanhar 
indicadores

 ●  Localizar 
problemas

 ●  Estabelecer 
planos de 
ação

 ●  Execução do 
plano

 ●  Colocar plano 
em prática

Fonte: <https://www.aplconsultores.org - Acesso em: 15/06/2020>

https://www.aplconsultores.org/single-post/2019/09/07/PDCA-Uma-Ferramenta-de-promo%C3%A7%C3%A3o-de-melhoria-cont%C3%ADnua


94GESTÃO EDUCACIONAL 94

ETAPAS DO PDCA

ETAPA 1 - PLAN (PLANEJAR) 
A primeira fase do Ciclo PDCA é representada pela letra ‘P’. Esta etapa é crucial e pode-se dizer 
também a mais importante, por ser a raiz do ciclo, permeando todo o processo inerente ao 
planejamento. Desse modo, o gestor possui uma grande responsabilidade, pois o sucesso do ciclo 
está pautado em um planejamento bem estruturado, o qual alimentará todas as etapas seguintes 
do método. 
Saber onde se quer chegar é o ponto de partida de um bom planejamento. Em suma é: “O que eu 
quero alcançar?”; “Como farei isto?”. A grosso modo, o planejamento é a forma de olhar para o 
destino e desenhar o seu caminho. “A primeira ação nesse processo é a realização do “P”. Ressalta-
se que os atores envolvidos na gestão escolar deverão ter proatividade e visão antecipada, foco 
em objetivos estratégicos e visão” (CHIAVENATTO, 2011, apud SILVA, 2019, p.  8).

Assim, a etapa de 
planejamento é o momento 
em que a equipe gestora 
reúne-se para discutir 
e “colocar no papel” 
questões como:

A meta (objetivos 
específicos) a ser 
alcançada pela 
instituição e por quem 
estará envolvido no 
processo

Os recursos 
empregados

Os indicadores 
utilizados 
durante o 
processo

O prazo para 
implantação 
e efetivação 
do plano
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Para melhor 
entendimento, é 
importante destacar 
que esse “saber 
onde se quer chegar” 
também pode ser 
entendido como:

“Quais 
desafios 
tenho à 
minha 
frente?”

“Qual 
problema 
eu preciso 
resolver?”

PLANEJAMENTO

PESSOAS
ENVOLVIDAS

INDICADORES RECURSOS

TEMPOMETA

1 – Identificação do problema:
Segundo Campos (1996), o problema/desafio é 
apresentado como um resultado indesejado de 
um processo. Trazendo para o âmbito escolar, 
pode-se entender como problema/desafio os 
resultados indesejados nas diversas áreas da 
unidade escolar, e não apenas na área acadêmica 
(os resultados ensino x aprendizagem); isso 
significa, em todas as áreas em que são notadas 
necessidades de correções/intervenções. Para 
que essa análise seja realizada com eficiência, 
é necessário um prazo relevante para que as 
leituras do ambiente possam ser feitas com 
clareza. Sendo assim, é importante que a equipe 
gestora se dedique em analisar, de forma holística, 
o ambiente institucional no qual estão inseridos, 
buscando conhecer seu contexto histórico e 
cultural organizacional; a clientela e as finanças; 
os resultados acadêmicos, além de todos os 

indicadores do âmbito de secretaria escolar, 
como, por exemplo: evasão, transferências e 
entrada de estudantes. 

Fato é que a análise desse cenário acontece em 
concomitância com diversas outras atividades 
da escola, sendo isso um obstáculo para uma 
análise adequada. Entretanto, tal análise 
mostra-se crucial. Com esses dados em mãos, 
a Equipe Gestora é capaz de entender quais 
as áreas que estão dando certo e quais as que 
necessitam de intervenção, ou seja, tem-se o 
conhecimento dos pontos fortes e fracos da 
instituição. Em relação aos pontos fortes, não 
se deve entender que não devam ser lapidados, 
mas a ênfase deve ser na criação de protocolos 
de continuidade. Já quanto aos pontos de 
necessária intervenção para ajustes ou mesmo 
desenvolvimento de novas ideias, devem ser 
desenhadas as metas. 

Há de se entender que o Plano de Ação não deve ser feito todo no mesmo dia ou apenas em uma ou 
duas reuniões, pois as análises levam tempo, sendo interessante que cada etapa seja realizada com o 
máximo de zelo, entendendo o contexto da comunidade escolar. Analisando por essa ótica, de acordo 
com Melo (2001), é possível estabelecer três etapas-chaves do planejamento:
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2 – Estabelecimento de Meta
Campos (1996, p.45) traz que “uma meta é um gol, um ponto a ser atingido no futuro”.

Assim, estabelecer uma meta é ter um ponto focal, um alvo a ser perseguido pela organização, 
contendo objetivos claros (entendendo a importância ou os impactos dessa meta para a organização), 
o prazo para o seu alcance e os recursos a serem empregados (CAMPOS, 1996). A meta, em outras 
palavras, é o caminho para um objetivo maior, por exemplo: 

Meta: Elevar 
o número de 
alunos em 5% 
no primeiro 
trimestre

Junto às metas, é 
que se responde à 
pergunta: “O que 
fazer para conseguir 
alcançá-las?”

Objetivo: 
Atingir a 
capacidade 
lógica da 
escola

As metas são a parte fragmentada de um objetivo, sendo mais fáceis de serem acompanhadas e 
controladas, gerando resultados mais factíveis.

Esse detalhamento será disposto no plano de ação, que é a matriz de todo o processo referente 
à etapa de Planejamento (PLAN) do PDCA. No plano de ação estão contidas todas as ações que 
deverão ser seguidas para o atingimento das metas pactuadas.

3 – Elaboração do Plano de Ação
O plano de ação coloca o planejamento em movimento; é o mapa para se alcançar as metas 
propostas. Essa ferramenta viabiliza o pleno gerenciamento das ações, delegando responsabilidades 
e estabelecendo prazos (CAMPOS, 1996).

De acordo com Barros (2001), é no plano de ação em que se estabelece o plano tático para a atuação 
da gestão e as demais partes envolvidas no processo, considerando os recursos disponíveis e as 
características da organização. Ou seja, o plano de ação é um roteiro, por exemplo:
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Objetivo:  
Atingir a capacidade lógica escolar;

Metas: 
a) Estabelecer qual percentual de alunos será elevado;
b) Estipular prazo;
c) Estabelecer método;
d) Estabelecer as pessoas envolvidas no processo. 

A partir do exemplo acima, é interessante notar que uma meta deve ser obrigatoriamente mensurável, 
entretanto não necessariamente expressa em percentual, podendo também ser calculada em tempo, 
valores e/ou recursos.

Todavia, é importante seguir um método para a elaboração e a estruturação do plano de ação. Campos 
(1996) sugere a metodologia 5W1H. O método se dá por elaborar o plano de ação, baseando-se em 
seis questões que irão nortear a estrutura do plano. Essas perguntas, compostas no idioma inglês, se 
apresentam da seguinte forma:

 ●  WHAT (O QUÊ)? - demarca o que será executado, contendo a justificativa da ação a 
ser realizada (em sua maioria, são utilizados verbos no infinitivo, de maneira objetiva);

 ●  WHEN (QUANDO)? - estabelece quando a ação será executada (prazo de começo 
e fim da ação);

 ●  WHO (QUEM)? - etapa em que é definido o responsável pela ação (é aconselhável 
que exista apenas um responsável por ação);

 ●  WHERE (ONDE)? - local em que será executada a ação (podendo ser um local 
físico específico ou um setor da instituição);

 ●  WHY (POR QUÊ)? - justificativa da ação em questão (é a finalidade imediata da ação);

 ●  HOW (COMO)? - detalhamento de como será executada a ação (define de que 
maneira o caminho será percorrido). 
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Assim, segue abaixo um exemplo de um plano de ação escolar, atendendo às seis questões propostas:

Objetivo (WHAT)
Período (WHEN)

Início Fim

Atingir a capacidade lógica escolar Fevereiro Julho

Resp. Pela Ação (WHO) Onde (WHERE)

Diretor Secretaria

Justificativa (WHY)

Evitar unificação de turmas e diminuição de CH de docentes

Estratégias (HOW)

Disponibilização de carro de som para divulgação da escola nas 
principais ruas do bairro e adjacências

Contatar evadidos e transferidos do ano anterior

Divulgação da escola nas mídias sociais

Note como, através da estruturação das questões em planilha, é possível observar a ação com mais 
clareza acerca do que deve ser feito.

ETAPA 2 - DO (EXECUTAR)
A fase posterior ao PLAN (planejamento) é denominada “DO”, que, traduzido para o português, pode 
ser mais bem traduzido para os termos EXECUTAR/ FAZER. Nessa etapa, tudo o que foi estabelecido 
através do plano de ação deverá, então, ser posto em prática. É importante dizer que o resultado pleno 
do PDCA se dá pelo respeito ao que foi previamente estabelecido no plano de ação, caso contrário, 
os resultados podem ser opostos aos desejados ou contemplados através de uma visão míope do 
processo. De acordo com Badiru (1993), a etapa “DO” (EXECUTAR/FAZER) possibilita que o plano 
de ação possa ser praticado de forma gradual e com organização. De acordo com Campos (2001), 
é importante que, durante o processo de execução do plano de ação, sejam efetuadas verificações 
periódicas para que se mantenha o controle da execução. As ações e seus resultados, sendo bons ou 
ruins, precisam ser registrados com a data em que foram aferidos para o fornecimento de informações 
à etapa seguinte do PDCA (CHECK, que pode ser traduzido como “verificar”).

Quanto ao objetivo no plano de ação, o seu responsável não necessariamente será o executor das 
atividades, este poderá delegar àquelas referentes às estratégias. Entretanto, o responsável pelo 
objetivo tem o dever de monitorar, controlar, estimular, bem como propiciar meios para que a ação 
seja plenamente executada. Além disso, assume a responsabilidade pelo atingimento das metas ou 
não. Ou seja, é a fase de execução das atividades planejadas juntamente com o acompanhamento 
da Equipe Gestora.
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ETAPA 3 – CHECK (VERIFICAR)
A terceira fase do ciclo PDCA define-se como o período de verificação das ações executadas da etapa “DO”. 
É a checagem dos RESULTADOS das ações posteriores ao planejamento. É verificar se as ações deram 
certo ou não. Segundo Clark (2001, p. 2), “em um ciclo PDCA forte, a etapa CHECK/STUDY é enfatizada”.

Para ele, a verificação das ações realizadas, de fato, é quando se analisa o status das estratégias 
estabelecidas, se estão positivas ou negativas. Pode-se entender as positivas como as ações que 
estão dando certo e as negativas como as que precisam de intervenções. Sendo assim, Badiru 
(1993) sugere que as ações em positivo devem ser vistas de forma que, se possível, seja estabelecido 
um padrão de continuidade e as em negativo, que sejam então estudados os pontos em que a 
intervenção é necessária.  

Exemplo: Na verificação, foi percebido que o carro de som contratado para 
fazer a divulgação da escola não converteu a divulgação em matrículas 
após três meses de atividade.

Para Melo (2001), quando as estratégias encontram-se em status negativo, mesmo após a implantação 
das ações planejadas, é visto, então, que a solução apresentada foi falha. Nesse caso, o ciclo PDCA 
deve ser reiniciado para que novas ações possam ser discutidas. Analisadas as situações e feitas as 
correções necessárias, a equipe está pronta para dar o próximo passo: O ACT (AGIR).

ETAPA 4 – ACT (AGIR)
Objetivando a melhoria contínua, a última etapa do ciclo PDCA é a padronização das ações eficazes 
executadas na etapa anterior. Para Badiru (1993), as ações desta etapa devem ser pautadas nos 
resultados exitosos obtidos na fase anterior, CHECK, na expectativa de padronizar essas ações para 
serem utilizadas em outras ocasiões semelhantes. Ou seja, nesta etapa é possível vislumbrar a 
replicabilidade das estratégias vitoriosas. Quanto à replicabilidade, também pode-se entendê-la como 
protocolos de enfrentamento a desafios futuros, semelhantes aos já enfrentados anteriormente. Nesse 
caso, refere-se não somente a desafios, mas também ao estabelecimento de protocolos “ritualísticos” 
para as ações exitosas, ou seja, continuar executando as ações positivas, de acordo com o padrão 
estratégico montado (MELO, 2001). Para melhor compreensão, os protocolos de atuação têm como 
objetivo auxiliar a atual gestão, bem como a futura. Gerar protocolos de atuação é pensar a longo prazo.

Exemplo: as práticas planejadas e executadas para atingimento da capacidade 
lógica da escola obtiveram êxito. E também foi verificado que as estratégias 
utilizadas são as mais adequadas de acordo com a realidade local.

Sendo assim, em um próximo momento – como, por exemplo, três anos depois –, se a escola 
encontra-se com a mesma necessidade, pode-se esperar que essas ações já realizadas muito 
provavelmente possam surtir efeitos positivos. Assim, é interessante que esses protocolos ou guias 
sejam materializados por escrito. Dessa forma, uma organização obtém seus padrões de excelência, 
que deverão sofrer mudanças continuamente, para que seja conquistado o processo de efetiva 
melhoria contínua.
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DESDOBRAMENTOS DO 
PLANO DE AÇÃO

De acordo com Padilha (2001), o produto final do planejamento é o PLANO, que representa a 
sistematização das decisões tomadas, com vistas às ações a serem realizadas. É um guia que orienta 
a prática e a formalização do processo de planejar. O produto do planejamento escolar é o plano 
escolar, o qual está inserido na Proposta Pedagógica (PP) da unidade escolar. Ele é construído com 
a participação de todos os membros da comunidade escolar. Esse documento é citado na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN,1996), no Artigo 12. A partir do PLANO DE AÇÃO 
ESCOLAR (PAE), vários instrumentos podem ser construídos e integrados à proposta pedagógica da 
escola. O importante é que esses instrumentos não sejam independentes entre si, é preciso que haja 
uma sinergia entre cada um, convergindo para um objetivo final.

PLANO 
DE AULA 
AGENDA 

SEMANAL

GUIA 
DE 

APRENDIZAGEM

PROGRAMA 
DE 

AÇÃO

PLANO 
DE 

AÇÃO
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PLANO DE AULA  
E AGENDA SEMANAL

GUIAS DE APRENDIZAGEM

101

O plano de aula, assim como os guias de aprendizagem, deve ter como espelho o Plano de Ação 
da escola. Pode-se dizer que o plano de aula tem relação direta com a agenda semanal individual 
de cada docente. 

Libâneo (2013) destaca que o plano de aula é o conteúdo a ser transmitido. Para cada 
aula, o professor precisa saber quais habilidades os estudantes possuem (daí a importância 
do diagnóstico inicial) e quais precisam ser desenvolvidas para o amadurecimento de 
novas competências. O docente, ao fazer o plano de aula, deve valorizar os conhecimentos 
prévios dos estudantes, que Libâneo (2013) chama de saberes que emergem da prática 
social e histórica da humanidade, os quais convergem em capacidade cognitiva para o 
desenvolvimento de habilidades.

Guia de Aprendizagem é um instrumento orientador para o trabalho do professor, com foco na 
aprendizagem dos estudantes, também conhecido em alguns lugares como “Plano de Ensino”. 
Em outras palavras, seria um guia para orientação à prática docente. Esse instrumento tem mais 
sentido quando validado com os estudantes e familiares. Com isso, a sensação de pertencimento 
é evidenciada, e o interesse pelo aprender a conhecer, fazer, ser e conviver (princípio dos 4 pilares 
da Educação em Tempo Integral) é despertado. Dessa forma, a escola estará trabalhando o 
desenvolvimento dos princípios pedagógicos das escolas com oferta de Educação em Tempo Integral.

Esse recurso metodológico destina-se a orientar processos de planejamento e acompanhamento 
pedagógico, de maneira objetiva, em três âmbitos distintos: 
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Junto ao professor:  para o planejamento e o desenvolvimento 
das atividades pedagógicas da disciplina que ele ministra. 

Junto ao estudante: para apoiar o desenvolvimento da capacidade 
de autorregulação da sua aprendizagem, pois fornece informações 
sobre os componentes curriculares (objetivos, atividades didáticas, 
fontes de consulta etc), que ele necessitará para criar os seus 
próprios mecanismos de planejamento de estudos. 

Junto às famílias: para complementar os mecanismos 
de comunicação de que a escola já dispõe e apoiá-los no 
acompanhamento de ensino/aprendizagem dos estudantes.

O Guia de Aprendizagem tem como objetivo a autorregulação 
do estudante para o seu estudo, o conhecimento dos pais e 
responsáveis sobre os conteúdos trabalhados e a organização da 
disciplina pelo professor.

Os Guias de Aprendizagem devem sempre se relacionar com as 
competências preconizadas nos Princípios Educativos das escolas 
com oferta de Educação em Tempo Integral, conforme tratados no 
Caderno Modelo Pedagógico de Princípios Educativos e Conceitos.

O plano de aula, assim como os guias de aprendizagem, deve ter 
como espelho o Plano de Ação da escola. Pode-se dizer que o plano 
de aula está diretamente ligado à agenda semanal individual de 
cada docente.

1º MOMENTO

2º MOMENTO

3º MOMENTO
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PROGRAMA DE AÇÃO

É o desdobramento do Plano de Ação em ações redistribuídas para toda a equipe escolar. 
Primeiramente, os professores, com base no Plano de Ação da escola, elaboram seu programa de 
ação socializando com todos e validando com o Professor Coordenador de Área (PCA). Em seguida, 
o Professor Coordenador de Área (PCA) elabora o seu programa de ação, reúne-se com a equipe 
e a Coordenação Pedagógica (CP) e faz a validação do documento. Posteriormente, o coordenador 
pedagógico faz o seu programa de ação, com base no realizado pelos PCAs. Em paralelo, o Pedagogo 
(P) e o Coordenador Administrativo, de Secretaria e Financeiro (CASF) confeccionam os seus 
Programas, os quais são levados ao conhecimento do diretor, que por sua vez, também elaborará o seu.  
Para maior entendimento, segue a apresentação gráfica:

DIRETOR

PCA DA ÁREA 
DE CIÊNCIAS 

DA NATUREZA E 
MATEMÁTICA

PCA DA ÁREA DE 
LINGUAGENS

PCA DA ÁREA  
DE HUMANAS

PROFESSORES 
DA ÁREA DE 
CIÊNCIAS DA 
NATUREZA E 
MATEMÁTICA

PROFESSORES 
DA ÁREA DE 
LINGUAGENS

PROFESSORES 
DA ÁREA DE 
LINGUAGENS

COORDENADOR
PEDAGÓGICO

PEDAGOGO
COORDENADOR

ADMINISTRATIVO 
E FINANCEIRO
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Plano de Ação da Gestão

Plano de Ação da Secretaria de Educação

Plano de Ação das PCAs
Plano 

de 
Ação 
da 

Escola

Programa de 
Ação da CP

Programa de Ação 
dos Professores

Guias de 
Aprendizagens

Programa de 
Ação do CASF
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ELEMENTOS DO  
PROGRAMA DE AÇÃO

105

Os programas de ação possuem diversos elementos, dentre eles, introdução, enfoque, atividades 
e atribuições, ações e prazos, competências a desenvolver, alinhamento, professores que atuam 
enquanto substitutos, fatores críticos de apoio e orçamento. Cada um desses elementos tem as suas 
particularidades e necessidades, a serem observadas no momento do seu preenchimento. Alguns 
elementos podem ser representados de forma gráfica e auxiliarem na compreensão da importância 
da formalização dessas ferramentas, bem como na utilização delas por toda a equipe escolar. 

PROFESSORES 
DA ÁREA DE 
LINGUAGENS

AÇÕES E PRAZOS
Desdobramento das 

estratégias do PA

ENFOQUE
Ênfase nos indicadores 

mais importantes 
específicos de  

cada área

AÇÕES

PACTUADAS

METAS
PACTUADAS

AGENDA

Conforme o organograma e a organização de reuniões já apresentados, existem fluxos em relação ao 
alinhamento dentro da escola. Esses alinhamentos são de extrema importância na construção dos 
planos, programas e guias, considerando a comunicação e o fluxo de informações entre os agentes 
da escola.
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PCA DA ÁREA DE 
LINGUAGENS

PROFESSORES 
DA ÁREA DE 
LINGUAGENS

EQUIPE GESTORA

PROFESSOR 
COORDENADOR 

DE ÁREA

COORDENADOR 
PEDAGÓGICO

PROFESSORES

ALINHAMENTO VERTICAL

ALINHAMENTO HORIZONTAL

PCA DA ÁREA 
DE CIÊNCIAS 

DA NATUREZA E 
MATEMÁTICA

PROFESSORES DA 
ÁREA DE CIÊNCIAS 

DA NATUREZA E 
MATEMÁTICA

PCA DA ÁREA  
DE HUMANAS

PROFESSORES 
DA ÁREA DE 
HUMANAS
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O alinhamento horizontal se dá entre os professores 
da mesma área quando definem estratégias de ensino, 
de avaliação e realinhamento do currículo. Acontece 
também quando, entre as áreas pontos de contato, 
são discutidos temas para que se realize um trabalho 
interdisciplinar. Todas as ações discutidas nas áreas 
precisam ser validadas junto ao PCA responsável que, 
em outro plano horizontal, entre os PCAs das outras 
áreas, precisa organizar as ações para reunião com a 
Coordenação Pedagógica e para discussão na reunião 
com a Equipe Gestora, onde serão discutidos os impactos 
pedagógicos, administrativos e financeiros, a fim de que 
todas as ações sejam executadas, convergindo para o 
que foi pactuado no plano de ação da unidade escolar.

Importante!
As ementas utilizadas 
como modelos para o 
Plano e o Programa de 
Ação serão anualmente 
disponibilizadas pela 
Secretaria de Estado 
da Educação.
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Historicamente, a educação pública no Brasil sempre gerou muitas insatisfações, 
demonstrando uma qualidade muito aquém da desejada nas escolas. Ainda 
que sem apresentar bons rendimentos desde 1990, foi criado o SAEB (Sistema 
de Avaliação da Educação Básica), iniciando um comparativo entre redes de 
educação nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, como também 
o acompanhamento de cada rede para buscar soluções, partindo dos dados 
obtidos, com o objetivo de criação de políticas educacionais que realmente 
pudessem promover o aprendizado desejado.

No ano de 2005, com a introdução da Prova Brasil e, a partir de 2007, com 
a divulgação do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), 
conseguiu-se elevar o índice desses monitoramentos consideravelmente. 
Partindo desse marco, uma política de incentivo ao trabalho dos gestores 
através do estabelecimento de metas claras.

Mesmo que essa ação pareça pouco, a simples divulgação dos resultados 
atingidos por uma unidade escolar pode repercutir positivamente no clima 
organizacional da escola, colocando toda a equipe na mesma página para o 
empenho de esforços e o alcance de novas conquistas.

Estabelecer indicadores, que são fontes confiáveis de avaliação, e definir de 
forma clara as metas permitem um monitoramento eficaz em todas as unidades 
escolares, o que possibilita intervenções constantes e focadas, partindo desde 
a escola até a Secretaria de Estado da Educação, com mais eficiência e garantia 
de um feedback construtivo e necessário para o andamento crescente e que 
promova qualidade da educação.

MONITORAMENTO
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A BUSCA PELA QUALIDADE 
PASSA PELO MONITORAMENTO

Cada vez mais, estados e municípios vêm buscando qualidade na educação que ofertam aos seus 
estudantes, com objetivo de reduzir as desigualdades sociais existentes em seus territórios.

Contudo, o conceito de qualidade ainda é ambíguo, pois se modifica de acordo com o grupo social, por 
vezes sendo confundida com uma infraestrutura moderna no prédio da unidade escolar, sem levar em 
conta que, mesmo nesses ambientes, existem alunos que absorvem pouco do que é ensinado.

Se for levada em consideração a qualidade no âmbito nacional, a referência é o Ideb, conforme 
supramencionado, sigla para o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), criado em 
2007, com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino nas escolas brasileiras e traçar metas para 
aperfeiçoar esse aprendizado. Essas metas vão variar de escola para escola e de rede de ensino para 
rede de ensino.

Partindo desse índice, as escolas estipulam metas para melhorar seus desempenhos, mas alguns 
aspectos devem ser levados em conta para elevar a qualidade do aprendizado, dentre eles:

ESCOLA

CAPACITAÇÃO E 
VALORIZAÇÃO DOS 

PROFESSORES

ESTÍMULO AO 
PROTAGONISMO 

DOS ALUNOS

DESENVOLVIMENTO 
DAS HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONAIS

TECNOLOGIAS NA 
SALA DE AULA

MATERIAL 
DIDÁTICO 

CONTEXTUALIZADO

ESPAÇO FÍSICO 
ADEQUADO

PARTICIPAÇÃO DE 
TODA A COMUNIDADE 

ESCOLAR

QUALIDADE
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“A avaliação educacional possui características que podem servir ao monitoramento da qualidade da 
educação e às políticas educacionais” (SOUZA, 2005), “uma vez que se constitui como um processo 
contínuo, formativo, que permite diagnósticos, reflexões e intervenções sobre a realidade avaliada, 
resultando ou não em mensuração” (VIANNA, 2005).

AVALIAÇÃO

INTERVENÇÃO MONITORAMENTO

Além da avaliação, que tem um papel importante, gerando uma reflexão crítica e dando subsídios 
para mudanças de rotas para a escola e a Secretaria de Estado da Educação, o monitoramento é 
essencial na busca desses objetivos, uma vez que analisa os resultados da implementação das ações 
e práticas.

Luck (2013) registra que o “Monitoramento é uma estratégia adotada para observar e acompanhar de 
forma sistêmica, regular e contínua as operações implementadas com vistas ao seu aprimoramento 
e à resolução de problemas de implementação que ocorrem em seu decurso”. A educação tem feito 
a utilização dessa ferramenta para atingir suas metas, no que tange à aprendizagem, buscando uma 
melhoria na qualidade. Motivo este que também leva a Secretaria de Estado da Educação a adotar o 
monitoramento como uma das estratégias centrais para a melhoria do ensino no Estado e a instigar 
a sua prática aos gestores escolares.

Entre os principais instrumentos de monitoramento estão: 

desempenho de 
alunos

políticas públicas 
educacionais

ações da escola

pedagógico dos 
professoresA

V
A

LI
A

Ç
Ã

O

rendimento 
escolar 

conclusão das 
etapas

insumos 
escolares 

qualidade da 
educaçãoIN

D
IC

A
D

O
R

ES

indicadores

ÍN
D

IC
ES

variáveis

Ressalte-se que as escolas necessitam atentar-se quanto ao desenvolvimento de seus próprios 
mecanismos, instrumentos e procedimentos, pensando nas metas estabelecidas, sempre propiciando 
avaliações contínuas que proporcionem a autorreflexão para a renovação e a melhoria das práticas 
de gestão e que, ao mesmo tempo, apontem caminhos para o maior envolvimento das famílias e 
comunidade do entorno, bem como a maximização do papel dos professores.
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Na busca de possibilidades, indicadores e índices, as unidades escolares utilizam 
instrumentos normativos da Secretaria de Estado da Educação. Como exemplo, é 
possível citar o Plano de Avaliação Institucional (PAI), instituído pela Resolução 
CEE/ES 3777/2014, onde constam instrumentos de avaliação periódica para 
gestão, docentes, discentes, administrativos e comunidade manifestarem-se, 
tornando-se um importante retorno para a garantia da aprendizagem dos 
estudantes, respondendo à confiança das famílias nas escolas e à difusão da 
responsabilidade social das instituições educacionais. Além desses instrumentos, 
as escolas criam os seus próprios, correspondendo ao contexto e à necessidade 
de cada unidade escolar.

O MONITORAMENTO NAS ESCOLAS 
COM OFERTA DE EDUCAÇÃO EM 
TEMPO INTEGRAL

O monitoramento nas escolas com 
oferta de Educação em Tempo Integral 
é fundamental para avaliar se as 
estratégias e os processos desenvolvidos 
estão produzindo os efeitos desejados. 
Por isso, a importância de diagnósticos 
cada vez mais claros sobre aspectos 
da realidade, com vistas a desenvolver 
ações para resolver ou minimizar 
problemas encontrados na escola. 

Os maiores objetivos são o 
acompanhamento do Plano e Programa 
de Ação da escola, o levantamento de 
dados sobre as metas propostas e a 
escuta ativa dos envolvidos para análise 
das necessidades.

O monitoramento desses Planos, 
Programas e Guias são realizados em 
tempos e instrumentos diferentes, 
além dos registros formais, evidências 
e relatórios.

 ●  Plano de Ação da Gestão
 ●  Programas de Ações;
 ●  Conselho de Classe;
 ●  Pesquisa de experiências de 
ex-alunos;

 ●  Avaliação 360º.

 ●  Reunião com Conselho  
de Líderes;

 ●  Guias de Aprendizagens;
 ●  Lançamento no SEGES;
 ●  Observação de aulas  
pelo PCA.

 ●  Controle de Frequência 
de alunos;

 ●  Controle de transferência 
de alunos;

 ●  Reunião com Presidentes 
de Clubes.

 ●  Controle de infrequência  
de alunos;

 ●  Controle de infrequência 
de Professores e 
Administrativos;

 ●  Reunião da Equipe Gestora;
 ●  Reunião Geral;
 ●  Reunião com PCAs;,
 ●  Planos de Aula.

Trimestral

Quinzenal

Mensal

Semanal

Para um monitoramento eficaz, a participação de todos os envolvidos em ações na escola torna-se 
essencial, pois, somente com a escuta ativa dos membros que vivenciam a ação, pode-se observar 
a eficiência das ações planejadas, as necessidades de replanejamento e os objetivos já alcançados.
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O CIRCUITO DE GESTÃO E O 
MONITORAMENTO DAS ESCOLAS 

O Estado do Espírito Santo, em parceria com o Instituto Unibanco, introduziu, a partir de 2020,  
o Programa Jovem de Futuro (PJF) com a Gestão Escolar para Resultados de Aprendizagem (GEpR), 
nas escolas com oferta de Educação em Tempo Integral, objetivando alcançar um monitoramento em 
nível estadual, que pudesse medir os indicadores de forma ampla.

Sendo a Educação Integral uma metodologia diferenciada, com foco no estudante e no seu Projeto de 
Vida, faz-se necessário um breve registro de como o PJF e a Educação Integral foram implantados no 
Estado para a garantia de uma adaptação positiva e complementar, somando possibilidades de sucesso.

A GEpR possui 5 princípios e valores: 
 ● Participação; 
 ● Altas expectativas e valorização; 
 ● Respeito a contextos diversos; 
 ● Necessidade de inovar; 
 ● Equidade .

No intuito de acompanhar a Gestão Escolar para Resultados de Aprendizagem (GEpR) foi criado o 
Circuito de Gestão, onde o gestor se orienta, bem como organiza os processos, responsabilidades e 
atividades da gestão escolar. Esse método foi inspirado no PDCA . 

(FONTE: Infográfico do Circuito de Gestão - Instituto Unibanco)
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O processo tem início com o estabelecimento da meta de aprendizagem por 
escola, o que envolve o Instituto Unibanco e a Secretaria de Estado da Educação 
do Espírito Santo. Cada escola realiza um diagnóstico da sua situação, elabora 
um planejamento e inicia a execução do seu plano de ação. Em seguida, monitora 
e avalia a execução e, caso necessário, corrige rotas. 

O circuito completo, com suas quatro etapas, é realizado a cada três meses, 
de forma consecutiva. Entre as etapas de Monitoramento e Avaliação de 
Resultados e Correção de Rotas, é realizada uma reunião entre as escolas, 
a Reunião de Boas Práticas (RBP), com o objetivo de compartilhar ações e 
métodos bem-sucedidos, que contribuem para o atingimento das metas.

O Programa Jovem de Futuro tem formações específicas, visando aos 
protocolos instituídos no GEpR:

 ● Curso semipresencial de Gestão escolar (PCA e Gestores);
 ● Oficinas de Protocolos de Gestão (Supervisores Escolares);
 ● Oficinas de Protocolo de Visitas Técnicas (Supervisores Escolares);
 ● Seminário de Gestão para resultados (Gestores);
 ● Metodologias pedagógicas: Agente Jovem e Entre Jovem (Gestores). 

O Circuito de Gestão contempla, ainda, o Sistema de Gerenciamento de 
Assistência Estudantil (SIGAE), em que a escola cadastra usuários, faz registros, 
controla, acompanha e monitora as etapas do Circuito: Indicadores Estruturantes, 
Plano de Ação, Redirecionamentos e Relatórios.
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O MONITORAMENTO DO CIRCUITO

O processo de monitoramento das escolas, com visitas técnicas da Supervisão Escolar responsável e 
verificação das evidências que comprovem o crescimento/efetivação das ações que foram propostas 
pela escola para atingimento das metas, identificando as ameaças, chama-se Sistemática de 
Monitoramento e Avaliação de Resultados (SMAR), que tem como objetivos: 

 ●  Fortalecer a gestão escolar para resultados, criando um evento importante – de grande 
mobilização – para marcar o seu foco: os resultados; 

 ●  Analisar os resultados das avaliações externas trimestrais; 
 ●  Verificar a distância entre esses resultados e a meta anual da escola;
 ●  Subsidiar tomadas de decisão que viabilizem o alcance dos resultados e metas; 
 ●  Mobilizar as instâncias de gestão educacional em prol dos resultados escolares e para a 

prestação de contas.

Circuito de 
Gestão

Monitoramento 
do Plano de 

Ação

Visita técnica - 
ciclo

Verificação dos 
resultados do 

trimestre  
- SMAR

Apresentação 
dos resultados 
do trimestre à 
comunidade 

escolar
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Ao fim de cada trimestre são apresentados aos gestores das escolas, 
às regionais de Educação e à Secretaria Estadual de Educação os 
indicadores de resultados obtidos, principalmente em relação à 
frequência e às notas das avaliações internas e externas.

“Essa Sistemática agrega qualidade à gestão da educação 
em todas as instâncias envolvidas. Desempenha papel 
essencial na melhoria da escola e no fortalecimento de uma 
cultura escolar voltada aos resultados de aprendizagem, 
ajudando as equipes escolares a atuarem com maior 
velocidade, segurança e precisão” 

(Curso GEpR | Módulo: Apoio ao Circuito de Gestão).
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O trabalho da gestão, no ambiente escolar, apresenta-se desafiador em 
diversos aspectos. Considerando que a formação dos profissionais atuantes 
na escola tem, com frequência, foco unicamente na aprendizagem dos 
estudantes, a gestão – que também faz parte do processo de ensino e 
aprendizagem como um todo – é constantemente deixada de lado.

Todavia, é inegável que o papel da gestão é decisivo nos resultados 
educacionais da unidade escolar, na emancipação dos estudantes, na 
satisfação em relação ao ambiente de trabalho e no clima organizacional 
geral da escola. Quando bem planejado, bem executado e bem monitorado, 
todo o processo de ensino e aprendizagem tem um potencial de atingir as 
expectativas de melhoria e desenvolvimento dos estudantes.

O próximo capítulo tratará de questões que são eixos da gestão, com foco 
na gestão administrativa, de secretaria e financeira da escola. E, por serem 
atividades-meio no processo de gestão educacional, é essencial que estejam 
alinhadas com os princípios e perspectivas pedagógicas da unidade escolar.
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Olá! Eu sou o Dario Barbosa Neto! 
Nasci em Guaçuí/ES e atuo em 
escola com oferta de Educação 
em Tempo Integral desde o ano de 
2017. Sou formado em Ciências 
Biológicas e, quando escrevi esse 
capítulo, atuava como Agente de 
Suporte Educacional.

Oi! Meu nome é Douglas Saar 
Paulino! Nasci em Vila Velha/ES 
e atuo com a oferta de Educação 
em Tempo Integral desde o 
ano de 2015. Sou formado em 
Gestão de Recursos Humanos 
e, quando escrevi esse capítulo, 
atuava como Técnico Pedagógico 
na Equipe da Assessoria Especial 
de Educação em Tempo Integral.

Olá! Eu sou a Eliza Medeiros 
Moraes! Nasci em Muqui/ES e 
atuo em escola com oferta de 
Educação em Tempo Integral desde 
o ano de 2017. Sou formada em 
Administração e, quando escrevi 
esse capítulo, atuava como Agente 
de Suporte Educacional.

Oi! Meu nome é Flávia Amaral 
Ferráz! Nasci em Ecoporanga/ES 
e atuo em escola com oferta de 
Educação em Tempo Integral desde 
o ano de 2016. Sou formada em 
Ciências Contábeis e Pedagogia e, 
quando escrevi esse capítulo, atuava 
como Coordenadora Administrativa, 
de Secretaria e Financeira.
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Olá! Eu sou a Renata Guimarães 
Siqueira Fernandes! Nasci em 
Cachoeiro de Itapemirim/ES e 
atuo em escola com oferta de 
Educação em Tempo Integral 
desde o ano de 2017. Sou 
formada em Matemática e, 
quando escrevi esse capítulo, 
atuava como Diretora.

Oi! Meu nome é Gledson Pinto 
Figueiredo! Nasci em Nanuque, 
em Minas Gerais e atuo em escola 
com oferta de Educação em 
Tempo Integral desde o ano de 
2017. Sou formado em Sistema de 
Informação e Matemática e, quando 
escrevi esse capítulo, atuava como 
Coordenador Administrativo, de 
Secretaria e Financeiro.

Olá!  Eu sou o Marcelo Pereira 
Antunes! Nasci em Nanuque/MG 
e atuo em escola com oferta de 
Educação em Tempo Integral 
desde o ano de 2019. Sou 
formado em Matemática e, 
quando escrevi esse capítulo, 
atuava como Diretor.

Oi! Meu nome é Poliana Alves 
Monteiro! Nasci em Baixo 
Guandu/ES e atuo em escola 
com oferta de Educação em 
Tempo Integral desde o ano de 
2018. Sou formada em Direito 
e, quando escrevi esse capítulo, 
atuava como Coordenadora 
Administrativa, de Secretaria  
e Financeira.
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u
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s
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INTRODUÇÃO  
E CONTEXTUALIZAÇÃO

De acordo com o artigo publicado por Silva (2007) para o II Encontro de pós-
graduação da UNIFESSPA (Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará), 
em um período histórico que precede ao da expansão do uso da informática 
e suas tecnologias como ferramentas de trabalho como conhecemos hoje, 
a visão sobre o profissional de secretaria escolar era limitada a uma pessoa 
responsável pela datilografia de documentos no ambiente escolar. 

Com a influência que as empresas estrangeiras exerceram sobre as 
organizações brasileiras na metade do século XX, observou-se que os 
comportamentos empresariais, os costumes e a própria cultura organizacional 
mudaram. Houve, então, uma glamourização do profissional de secretariado, 
que passou a ser, no sentido figurado, o “cartão de visitas” das empresas. 
Assim, o perfil almejado para o trabalhador de secretariado foi intensamente 
alterado e essa mudança, naturalmente exigida dos profissionais que atuam 
nas secretarias escolares. 

Assim, os gestores escolares passaram a contar com esse profissional para 
ações cada vez mais complexas dentro do cenário escolar. Para atender 
a essa demanda crescente do mercado de trabalho, no que se refere à 
profissionalização de pessoas para atuarem como secretários e secretárias 
executivos, no ano de 1969, a Universidade Federal da Bahia criou o primeiro 
curso superior no Brasil para formação em Secretariado. Na década de 1980, 
foi criada a FENASSEC (Federação Nacional de Secretários e Secretárias), 
graças à pressão feita por movimentos de classe e sindicatos estaduais. 
Ainda na década de 1980 houve a regulamentação da profissão. Somente 
no ano de 2009, com a sanção da Lei nº 12.014/2009, ocorreu de fato a 
profissionalização no Brasil, dando aos profissionais que nela atuam o status 
de coparticipantes do processo educacional. Desta lei surge, então, uma nova 
área profissional e também a exigência de uma especialização obrigatória 
para se exercer a função.
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A escola é uma organização complexa, com muitos 
membros; autônoma e democrática, tendo a educação 
como objetivo principal. Ela é composta por segmentos 
como gestores, servidores do eixo administrativo, 
professores, estudantes, pais/responsáveis e 
comunidade, que dividem responsabilidades, otimizam 
recursos e maximizam esforços para que o objetivo 
principal seja atingido, que é a aprendizagem dos 
estudantes a partir da entrega à sociedade de uma 
gestão de excelência.

Nesse contexto, o foco deste capítulo é dirigido aos 
profissionais das escolas com oferta de Educação 
em Tempo Integral que coordenam e atuam na 
secretaria da escola, sendo responsáveis pela 
gestão da documentação escolar dos estudantes, 
atendimento aos públicos interno e externo e 
também apoio financeiro e administrativo à gestão 
escolar. Entretanto, sabe-se que uma secretaria 
escolar desempenha um papel importante no 
processo de ensino-aprendizagem. Lá trabalham 
profissionais responsáveis por inúmeras atividades, 
os quais dão suporte ao trabalho da direção, da 
coordenação pedagógica, dos professores e dos 
demais servidores e onde é feito o primeiro contato 
com a família dos estudantes no ato da matrícula. 
Nesse momento é possível coletar informações 
que poderão subsidiar o trabalho na sala de aula. 
A secretaria estará presente na vida do estudante 
desde o momento em que ele efetiva a matrícula 
na escola, passando pelos registros de avaliação 
e frequência até a emissão e guarda de toda a 
documentação acadêmica. 

 É perceptível que a secretaria é um elo que 
integra os diversos setores da escola e da comunidade, 
sendo necessário manter os registros de forma fidedigna 
ao longo da história. Essa integração acontece de forma 
compartilhada e com relações de confiança em alto 
nível, permitindo que a gestão da escola aconteça de 
forma eficiente.

 Os profissionais que atuam na secretaria escolar 
deverão sempre se esforçar para, através das relações 
interpessoais, garantir da melhor forma possível a 
articulação e o alinhamento dos diversos segmentos, 
consolidando a gestão escolar.



ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA E FINANÇAS 122ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA E FINANÇAS

COMO DEVE SER PAUTADO O  
TRABALHO DO CASF E DOS SERVIDORES  
DO EIXO ADMINISTRATIVO

Ao tratar da vida documental de um 
estudante, o essencial é ater-se ao fato 
de que existe um ser humano por trás de 
cada atestado, laudo médico ou certidão 
emitida e recebida pela unidade escolar. 
Portanto, é necessário muito cuidado ao 
lidar com esses dados e informações.  
A atuação do profissional pertencente 
ao eixo administrativo, em todas as suas 
dimensões no ambiente escolar, não 
deve ser, em nenhuma medida, pautada 
em atitudes frias e puramente técnicas. 
É muito importante haver um olhar 
humano ao lidar com pessoas e suas 
complexidades, dada a importância da 
vida em sociedade, segundo o estudo 
de Martinelli e Ferreira (2016). 

Além do conhecimento técnico necessário 
aos profissionais dos eixos administrativo, 
de secretaria e financeiro para execução 
do trabalho de uma unidade escolar 
que oferta Educação em Tempo Integral, 
também são requeridas sensibilidade 
e empatia ao atender às necessidades 
da instituição. Em sua definição, Luckesi 
(2007) aponta que “uma escola é o que 
são os seus gestores, os seus educadores, 
os pais dos estudantes, os estudantes e a 
comunidade. A ‘cara da escola’ decorre da 
ação conjunta de todos esses elementos”. 
Portanto, a escola é também um reflexo 
da secretaria.
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PLANEJAMENTO
COMO DEVE SER PAUTADO O  
TRABALHO DO CASF E DOS SERVIDORES  
DO EIXO ADMINISTRATIVO

A relação entre  
Diretor Escolar e CASF

Inicialmente, cabe uma pequena explanação sobre administração pública e suas mudanças na 
sociedade atual. Com o advento da Constituição Federal de 1988, que determina a integração 
entre a escola e a sociedade; a implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
Nº 9394/96; e outros preceitos legais, a administração pública abarca a gestão gerencial com 
princípios da participação e do compartilhamento de ideias e ações. 
Segundo Celso Antônio Bandeira (2018), “o termo função no direito designa toda atividade 
exercida por alguém na defesa de interesse alheio”. Nesse entendimento, fica claro que o diretor 
escolar e o CASF, investidos das funções públicas, exercem atividades que têm como foco principal 
o estudante. Portanto, diretor escolar e CASF (Coordenador Administrativo, de Secretaria e 
Financeiro), juntamente com o coordenador pedagógico, são agentes responsáveis pela gestão 
pedagógica, administrativa, de secretaria e financeira da unidade escolar em que atuam e devem 
realizar integrações congruentes entre todos os afazeres demandados pela escola.
Também é importante saber que a gestão escolar não está delimitada apenas ao planejamento 
do trabalho pedagógico. Os gestores escolares da pós-modernidade têm como função tanto a 
programação do trabalho acadêmico-pedagógico quanto a racionalização dos recursos financeiros, 
serviços terceirizados, de secretaria, relações interpessoais e outras demandas.

Organizar é bem dispor elementos (coisas e pessoas), dentro de condições operativas (modos de fazer), que 
conduzem a fins determinados. Administrar é regular tudo isso, demarcando esferas de responsabilidade 
e níveis de autoridade nas pessoas congregadas, a fim de que não se perca a coesão do trabalho e sua 
eficiência geral (LIBÂNEO et al 2001, p. 77)

Nessa perspectiva, os gestores escolares devem ler a escola como uma organização caracterizada por 
ser uma unidade social, que se articula com a tomada e o controle de decisões por eles rubricadas.
Importante ressaltar que as leis citadas anteriormente balizam a gestão democrática da escola e, 
dentre as normas definidas para a realização desse gerenciamento, encontram-se a elaboração 
dos Projetos Políticos Pedagógicos e outros documentos escolares, bem como a participação da 
comunidade escolar. Assim, o diretor e o CASF, na gestão administrativa, de secretaria e financeira, 
devem ser agentes que promovem ferramentas possibilitadoras de um ambiente escolar com clima 
favorável ao trabalho e ao estudo.
As peças dessa engrenagem – diretor escolar e CASF – precisam ter bem claros os conceitos e 
a aplicabilidade da gestão compartilhada e participativa, pois pressupõe-se que as conexões de 
poder nas unidades de ensino devem gerar cooperação e integralização ao invés de disputa entre 
os seus praticantes.
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Segundo Celso Vallim (2004), “as propostas não 
podem ser impostas. Precisam ser construídas e 
reconstruídas com as pessoas envolvidas”.

Partindo desta afirmativa, as personas aqui 
envolvidas necessitam de um olhar diferente, com 
consciência de que a gestão se faz com abertura à 
representatividade e à participação.

Quando diretor e CASF têm essa clareza na definição 
do conceito da gestão compartilhada e participativa, 
a tendência é que o caminho percorrido por eles seja 
mais leve e livre das relações autoritárias de poder. 
O Plano Estadual de Educação do Estado do Espírito 
Santo tem, no conjunto de diretrizes, a promoção 
do princípio da gestão democrática e participativa, 
sendo primordial que as interações entre o diretor e 
o CASF sejam horizontais.

É possível fazer um 
aprofundamento sobre 
a gestão democrática 
revisitando, no capítulo 
4, sobre os princípios 
da Educação em 
Tempo Integral.
Um dos princípios é a 
Gestão Democrática na 
Escola Pública. Confira!

Outro ponto alto para o refinamento entre os gestores é a relação de confiabilidade e a 
corresponsabilidade entre esses pares. Estes fatores facilitam as relações no cotidiano do trabalho, 
diminuindo as inseguranças e potencializando os resultados.

Nesse sentido, a confiança é vital para o bom desenvolvimento da gestão escolar. Tanto o diretor 
quanto o CASF, amparados pelas atribuições elencadas no Manual de diretrizes operacionais da 
Educação em Tempo Integral Sedu/ES, quando constroem um trabalho demarcado pela confiança, 
com compartilhamento de ideias, sugestões e responsabilidades, tendem a obter melhores resultados 
e entregas para a comunidade escolar. Assim, o trabalho dos dois gestores deve ser um sítio de 
vínculo e simetria de forças.

E ainda há que se considerar que o trabalho dos gestores também carece de estar alavancado 
pelo princípio da corresponsabilização. Corresponsabilizar, em seu sentido literal, significa dividir 
responsabilidades entre duas ou mais pessoas ou entidades. Portanto, a própria etimologia da palavra 
já traz em seu cerne a compreensão de que os gestores escolares são responsáveis e corresponsáveis 
pelas decisões e ações em relação aos rumos da unidade escolar.

Diante dessas abordagens, cabe aos gestores incorporar como função primordial a articulação de todas 
as demandas, quer sejam pedagógicas (ressaltando nesse âmbito a presença do gestor pedagógico), 
quer sejam administrativas, de secretaria e financeiras. E, para tanto, os gestores precisam sucumbir 
às ações de natureza meramente instrumental (a aplicabilidade da técnica para a feitura da ação) e 
incorporar em suas práticas as de caráter mais substantivo (o “que” fazer, “para que” fazer).  

Ressalta-se também que, nesse novo adicionar de perspectivas diferentes de modus operandi, 
o fundamental é que diretor e CASF não se desviem dos propósitos e finalidades de sua função, 
qual seja o processo educativo integral dos estudantes (“para quem” fazer).
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O atendimento na secretaria escolar é parte integrante do bom andamento 
do setor. Geralmente, esse é o primeiro contato que se estabelece entre a 
comunidade em geral e a unidade escolar propriamente dita.

Muitas vezes, o comportamento das pessoas que procuram atendimento 
em uma instituição é definido nesse momento. Por vezes, essa será a sua 
postura no decorrer de todo o período que perdurar o vínculo dessa pessoa 
com a escola. A impressão passada nesse primeiro atendimento é crucial 
para a percepção da qualidade dos serviços prestados pela escola como um 
todo. Tudo isso, direta ou indiretamente, é percebido por quem necessita do 
atendimento escolar.

É importante ressaltar que a escola pública é um órgão público. Segundo 
Meirelles (2009):

Órgão público é o centro de competências, unidade de ação, instituído para 
o desempenho das funções estatais, por meio de seus agentes que ocupam 
cargos públicos, cuja conduta é imputada à pessoa jurídica de direito público 
interno a que pertencem (MEIRELLES, 2009, p. 68).

O agente público, no exercício da sua função, responde pelo órgão público 
ao qual está jurisdicionado, sendo a sua conduta a representação do serviço 
prestado pelo órgão em questão.

O bom atendimento é aquele que oferece excelência, que busca dar solução 
ao que é solicitado, que visa à boa recepção das pessoas, ao esclarecimento 
de todas ou da maioria das dúvidas, às orientações precisas, à filtragem 
correta das necessidades de quem está sendo atendido, além de cordialidade, 
tranquilidade e agilidade na solução. Desse modo, o agente público demonstra 
a propriedade que possui para desenvolver as suas atribuições.

Portanto, exercer um atendimento de qualidade na secretaria escolar é 
o primeiro passo para entregar à comunidade escolar uma instituição de 
ensino de excelência em todos os seus aspectos. E, para tanto, os servidores 
do eixo administrativo da instituição, assim como o diretor, o coordenador 
pedagógico, o pedagogo e os demais servidores devem sempre observar os 
seguintes pontos:

QUALIDADE NO  
ATENDIMENTO AO PÚBLICO
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O servidor deve sempre ser transparente, passando credibilidade a quem está sendo 
atendido, demonstrando pleno conhecimento do que está fazendo e aparentando confiança 
ao passar informações e orientações ao usuário.

A proatividade é fundamental para um bom trabalho nas secretarias escolares. Realizar 
planejamentos, prevendo atividades que serão solicitadas, certamente é um diferencial, 
por exemplo:

Excesso de avisos e informações gera poluição visual, 
fazendo com que as pessoas não leiam, provocando 
desinformação, ao invés de informar.
O local de atendimento deve passar para as pessoas a 
impressão de ambiente organizado, com a mobília bem 
distribuída, documentos, pastas e arquivos sempre bem 
organizados e o ambiente sempre limpo.

Adiantar-se na confecção 
de históricos e diplomas 
de estudantes das séries 
finais das etapas de ensino 
é uma ótima maneira de 
evitar uma sobrecarga 
de trabalho no fim do 
ano letivo, uma vez que 
naturalmente essa é uma 
época do ano em que 
há um volume maior de 
trabalho.

O ambiente de atendimento deve ser adequado e acolhedor 
para os responsáveis, estudantes e demais pessoas que ali 
permanecem buscando o atendimento.
As informações visuais devem ser claras, precisas, deve-se ter 
cuidado com avisos excessivamente intimidadores, primar pela 
comunicação não violenta, como foi tratado no capítulo de gestão 
no tópico Resolução de Conflitos e Comunicação não Violenta.



127ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA E FINANÇAS

É recomendado, ainda, que a escola desenvolva uma forma de escuta para as reclamações, sugestões 
e elogios das pessoas que utilizam o atendimento da secretaria escolar. Desse modo será possível 
mapear as fragilidades mais recorrentes, podendo, assim, estabelecer estratégias para a solução 
de problemas do cotidiano de trabalho, levando os apontamentos encontrados por essa forma de 
escuta para as formações internas, as reuniões de área e os debates, visando à melhoria contínua do 
trabalho prestado pela instituição.

Como sugestão, aponta-se a avaliação do atendimento da secretaria escolar como um instrumento 
diagnóstico para subsidiar ações nessa área.

Para entender quais 
são os pontos fortes do 
atendimento na unidade 
escolar e averiguar os 
pontos de atenção, 
buscando uma solução 
construída em conjunto 
com a comunidade.

Aplicar as questões seguintes ao 
final de cada atendimento:
1) O quanto você recomendaria  
o atendimento da secretaria  
para outra pessoa da  
comunidade escolar?

2) Qual o principal motivo para 
essa nota?
(  ) Resolução do problema
(  ) Tempo de resolução do problema
(   ) Atenção e cordialidade

A nota é calculada a partir 
da média de todas as notas 
registradas no período de 
análise. Os resultados devem 
ser analisados de acordo com 
a realidade de cada escola 
e comparados ao longo dos 
meses de aplicação no intuito 
de melhorar o atendimento. 
A segunda pergunta ajuda a 
saber os pontos de atenção 
e os pontos fortes do 
atendimento da secretaria.

Por que fazer?

Como aplicar?

Como calcular a nota

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Como exemplo, é possível pensar na seguinte sugestão:

Separe as avaliações com notas abaixo de 7 (em vermelho) e as avaliações com 
notas acima de 8 (em verde). Contabilize qual motivo mais aparece nas notas 
negativas e você obterá o ponto mais crítico do atendimento, podendo agir sobre 
ele. Caso contabilize o motivo que mais aparece nas notas positivas, será possível 
descobrir o ponto forte do atendimento e maximizar essa ação.

É muito importante para a garantia da qualidade do atendimento entender que não 
só os responsáveis pelos estudantes são o público-alvo do trabalho oferecido pela 
secretaria escolar, mas toda a comunidade escolar, incluindo também estudantes, 
professores e demais servidores da instituição. O serviço deve ser prestado com 
excelência a todos.

O atendimento da secretaria é a “vitrine” da unidade escolar, e muitas vezes define 
o que as pessoas vão pensar sobre a instituição como um todo. Salienta-se que 
toda a qualidade escolar depende de alguns outros fatores, porém causar uma boa 
impressão no primeiro atendimento ajuda na percepção da qualidade dos serviços 
prestados e na aptidão demonstrada pelos servidores públicos ao desempenharem 
o trabalho no dia a dia. 
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GESTÃO DO TEMPO E ORGANIZAÇÃO 
PARA O COTIDIANO

A oferta de Educação em Tempo Integral parte de uma visão mais ampla de 
escolarização dos estudantes, avançando para além de conhecimentos e 
adentrando em valores e estímulos para um crescimento social e educacional 
dos envolvidos no processo ensino-aprendizagem. É possível, assim, perceber 
que a integralidade apresentada nessa oferta de ensino vai além de estender 
o tempo do estudante na escola, mas, antes, visa a uma formação integral, 
contemplando o estudante na sua totalidade e formando-o para além dos 
muros da escola. 

Alcançar essa formação interdisciplinar e de dimensões múltiplas para além 
da escola requer muito comprometimento e envolvimento de todos. O fluxo de 
reuniões, a formação continuada e o alinhamento das ações são constantes 
e, por vezes, os profissionais deparam-se com o tempo correndo rápido e 
as demandas acumulando-se. Atuar nas unidades escolares com oferta de 
Educação em Tempo Integral requer disciplina nas rotinas e organização das 
tarefas. Os alinhamentos realizados nas reuniões devem seguir o Ciclo de 
Melhoria Contínua (PDCA) em sua totalidade.

Consulte o 
esquema do PDCA 
no caderno de 
Gestão, no tópico 
Ciclo de Melhoria 
Contínua.
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Não há ações que, planejadas inicialmente e acompanhadas no ciclo PDCA 
completo, não necessitem, ao final, de um ajuste de rota ou de alcance. As rotinas 
marcadas trazem um melhor aproveitamento do tempo e uma aplicação de força 
de trabalho nas ações que realmente exigem um esforço mais direcionado.

Gerenciar o tempo é 
organizar os afazeres, a 
cronologia de execução das 
tarefas e delegá-las.
Uma boa gestão do tempo 
e o planejamento de ações 
diminui a quantidade de 
tarefas que podem surgir 
repentinamente e que 
atrapalham os fluxos  
do trabalho.

Diminui aquela 
sensação de que 
o tempo passou, 
muita coisa foi 
resolvida, porém, 
nada foi concluído!

Conforme descreve Nakane (2000), uma reunião caracteriza-se pelo encontro 
entre duas ou mais pessoas com a finalidade de apresentar, debater e discutir 
tópicos relativos ao tema central escolhido. Nas escolas com oferta de 
Educação em Tempo Integral esse fluxo é primordial e muito necessário no dia 
a dia administrativo e pedagógico da rotina escolar. 

Um fluxo de reuniões bem definido e executado conforme o planejado possibilita 
que as informações sobre os prazos, metas e acordos alinhados cheguem a 
todos os setores, gerando ações pontuais que visam à concretização do que foi 
planejado. Esse fluxo atende a uma demanda necessária, de modo que toda a 
comunidade escolar participe ativamente para que os resultados possam ser 
alcançados com êxito, buscando-se o envolvimento dos diversos atores que 
compõem a comunidade escolar.

ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA E FINANÇAS
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É importante ressaltar que nas escolas com oferta de Educação 
em Tempo Integral do Campo, semanalmente, também ocorre 
reunião com a equipe de professores da parte específica no 
ensino fundamental e da base técnica no ensino médio integrado 
ao curso técnico. É comum surgir demanda administrativa como 
desdobramento dessa reunião.

Por isso, a equipe pedagógica convoca os representantes 
do eixo administrativo para ouvir os anseios e propostas dos 
docentes, visando ao alinhamento entre os eixos pedagógico e 
administrativo, principalmente quando é necessário apoio de 
ferramentas administrativas e de algum suporte para o bom 
andamento e a qualidade das aulas.

Quanto mais as ações 
são pensadas, debatidas 
e apresentam soluções 
tomadas em conjunto, 
mais exitosas serão as 
entregas resultantes 
dessas. ações!

A escola é um espaço 
democrático, que 
requer um fluxo de 
informações eficiente 
para que nenhum 
membro da comunidade 
escolar fique de fora 
das ações.

As reuniões são 
um instrumento 
poderoso de 
informações 
e espaço 
democrático na 
Unidade Escolar. 
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As atividades desenvolvidas dentro da secretaria escolar são diversas, 
por isso é necessário utilizar a delegação planejada. 

O ato de delegar com planejamento e qualidade viabiliza o alcance 
de melhores resultados nos processos desenvolvidos e possibilita 
aos gestores tempo para executar as ações mais estratégicas do 
dia a dia, bem como analisar o desenvolvimento, as habilidades e o 
comprometimento de sua equipe.

Exercer delegação planejada significa praticar a liderança acreditando 
no potencial do outro e em suas competências e vontade de se 
desenvolver, tendo em vista a delegação gradual de autoridade e 
as responsabilidades com base na confiança e no alinhamento com 
os valores fundamentais da escola. Reforça-se que o conceito de 
descentralização exige do gestor autoconhecimento e envolvimento 
com os receptores da sua ação. 

Sendo assim, são perceptíveis muitos avanços na execução de 
trabalhos complexos por parte da equipe escolar, sendo possível 
contar, inclusive, com estudantes na realização de tarefas. Quando 
a delegação planejada é gradativamente exercida, bem direcionada, 
ajustada com maturidade e levando em conta as capacidades cognitiva 
e emocional de cada componente da comunidade escolar, há uma 
grande tendência de sucesso das práticas escolares.

DELEGAÇÃO PLANEJADA
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Como as ações a serem desenvolvidas nas escolas que ofertam Educação em 
Tempo Integral envolvem todas as equipes escolares, após a reunião de fluxo 
da equipe gestora, haverá a necessidade de alinhamentos entre os demais 
grupos de trabalho da unidade de ensino, tendo em vista a necessidade de 
ajustes de ações que envolvem os demais servidores do eixo administrativo.
Esses ajustes são necessários, uma vez que os trabalhadores que atuam 
especificamente na secretaria são os primeiros a terem contato com os 
responsáveis pelos estudantes e com a comunidade que procura a escola. 
É bastante claro que as reuniões são essenciais nessa oferta de ensino, 
quando pensadas como momentos de diálogo e interação entre as partes.
Os mediadores das demais reuniões que acontecem após a da equipe 
gestora devem conduzi-las com muita clareza de conhecimento e 
propriedade dos alinhamentos para que os resultados almejados e metas 
possam ser alcançados.
Nesse momento é materializada a liderança servidora, capaz de identificar 
as potencialidades de sua equipe e direcioná-la da melhor maneira 
possível, a fim de realizar as tarefas propostas, guiando seus liderados e 
impulsionando seus potenciais.
É comum que as pessoas pensem que instrumentos utilizados em grandes 
empresas para o aumento da produtividade e a organização das tarefas não 
possam ser aproveitados no espaço escolar. No entanto, se ressignificados, 
podem ser muito úteis à eficiência das ações na escola.

Alinhamento entre a equipe 
do eixo administrativo

Sabia que ferramentas de 
gestão visual podem ser 
aliadas para o aumento da 
produtividade, contribuindo 
para a eficiência e a 
eficácia da equipe do eixo 
administrativo?
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Ferramentas virtuais com acesso de todos os envolvidos nas 
ações e no acompanhamento das atividades, além de quadros 
de planejamento com a indicação da conclusão dos afazeres 
e do responsável pela ação, são alguns exemplos simples 
para a organização de tarefas que não demandam complexos 
artifícios tecnológicos. 

Exemplos de ferramentas de gestão visual que podem ser 
utilizadas na secretaria escolar são: Kanban, quadro de solução 
de problemas, quadro de planejamento semanal. 

Exemplo de quadro de fluxo de tarefas.

CEEFMTI São Pedro Dr. Agesandro da Costa Pereira, em Vitória - ES, 2020.
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Após as reuniões de fluxo pedagógicas - que acontecem com os PCAs 
(professores coordenadores de áreas), o coordenador pedagógico,  
os pedagogos, os coordenadores escolares e os professores das diversas áreas 
de conhecimento - é muito importante um alinhamento entre o coordenador 
pedagógico da escola e o CASF.

Certamente, muitas demandas surgidas nessas reuniões de fluxo passam 
diretamente pelo trabalho do CASF, seja para providenciar materiais dentro 
dos planejamentos propostos, seja para alinhar ações voltadas à conservação 
do patrimônio público ou até mesmo uma intervenção direta junto aos 
estudantes ou grupos isolados que porventura utilizem o bem público em 
discordância com o Regimento Escolar.

Entender que toda reunião gera uma ação posterior é primordial:  os 
alinhamentos, as ações corretivas de rota e a aplicação efetiva do que se 
espera em determinada ação requerem um planejamento anterior, além de 
ajustes com os atores necessários.

O CASF exerce um papel bastante relevante em uma escola que oferta 
Educação em Tempo Integral, uma vez que suas competências financeiras 
e pedagógicas são sempre exigidas. Desse modo, ele articula com todas as 
áreas da escola.

Desdobramentos das reuniões de 
fluxo pedagógicas com a coordenação 
administrativa, de secretaria e financeira

O bom trabalho de colaboração entre o 
CASF e o CP (coordenador pedagógico)  
é importante para que haja integração 
entre os setores.
O tratamento adequado das informações 
com devolutivas entre as partes, 
principalmente, com alinhamento das 
ações de forma que os objetivos sejam 
sempre os mesmos, melhora os resultados 
da unidade escolar como um todo.
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A rotina de trabalho do CASF é repleta de demandas internas. Dentre elas, o 
abastecimento dos programas de trabalho, que são os sistemas da Secretaria 
de Educação e do Governo do Estado (GRF, o Siarhes e o Sistema de Gestão 
Escolar – Seges, por exemplo). Participar ativamente do abastecimento destes 
instrumentos é primordial, entendendo que o fluxo de matrículas, transferências, 
faltas, recursos disponíveis e suas categorias, dentre tantas outras informações 
que o dia a dia na escola possibilita manusear, é de suma importância para a 
tomada de decisões e a apresentação de dados. Vislumbrando que esses dados 
compõem a realidade da escola, eles embasam alinhamentos e ajustes em 
diversas demandas que visam à concretização do Plano de Ação da escola.
Ter o conhecimento desses programas e contar com uma equipe do eixo 
administrativo, com olhar técnico e responsável no manuseio das ferramentas, é 
um dos grandes desafios do CASF.
Considerando que todos os servidores do eixo administrativo têm acesso a alguns 
desses programas, o trabalho deles deve ser sempre pautado na fidedignidade das 
informações neles inseridas. Nesse sentido, o papel do CASF é vital, entendendo 
que uma liderança deve atuar no direcionamento da sua equipe.
Motivar a equipe é fundamental para que as ações e tarefas sejam executadas 
com primor e responsabilidade, embasando-se no entendimento que todos são 
responsáveis pelo sucesso do trabalho desenvolvido dentro da unidade escolar. 

O COTIDIANO DO CASF E OS PROGRAMAS 
INTERNOS UTILIZADOS

Exercer a liderança de uma equipe 
e motivá-la é muito importante no 
cotidiano da escola.
Ir à frente e fazer o grupo caminhar 
junto deve ser parte da essência 
do CASF, uma vez que o eixo 
administrativo das escolas com 
oferta de Educação em Tempo 
Integral exerce um papel importante, 
por serem os primeiros a terem 
contato com a comunidade.
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Para uma fiscalização eficiente 
da qualidade dos serviços 
terceirizados, o CASF deve 
conhecer bem as atribuições 
de cada trabalhador e o que 
foi estabelecido nos contratos 
de trabalho para, assim, 
cobrar da empresa e dos seus 
trabalhadores uma correta 
prestação dos serviços.

Deve-se esperar que o 
serviço prestado seja de 
excelência, para tanto 
acompanhar e orientar 
é fundamental. Ter uma 
boa comunicação com os 
servidores terceirizados e 
com os supervisores das 
empresas também  
é importante.

Serviços Terceirizados ou Terceirização é a contratação de trabalhos por meio de empresa de 
segmentos de serviços, intermediária entre o tomador de serviços e a mão-de-obra, mediante contrato 
de prestação de serviços. A relação de emprego se dá entre o trabalhador e a empresa prestadora 
de serviços, e não diretamente com o contratante, que, no caso das escolas da Rede Estadual de 
Educação, é o Governo do Estado do Espírito Santo.
Os exemplos de terceirização mais comuns relacionam-se à prestação de serviços específicos, como 
limpeza, segurança e alimentação escolar. Nas escolas com oferta de Educação em Tempo Integral 
da Rede Pública Estadual de Educação, a atribuição de fiscalizar esses serviços fica a cargo do CASF.
Essas atribuições podem ser conferidas no Manual de Gestão: Informações Úteis ao Gestor Escolar 
da Rede Estadual do Espírito Santo, disponível no sítio eletrônico da Sedu/ES.

Serviços terceirizados

Para ter acesso entre no menu  
Legislações e Publicações 
no site do Sedu.
Após, clique em Regimentos,  
e, então, terão acesso ao manual 
que trata de Gestão Escolar  
e de Serviços Terceirizados.E também no Manual de 

Diretrizes Operacionais 
da Educação em Tempo 
Integral Sedu/ES, 
atualizado a cada ano.
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Cotidianamente, as tomadas de decisão em uma unidade de ensino - seja 
no âmbito pedagógico ou administrativo - precisam ser norteadas por dados 
consolidados, os quais traduzem a realidade da escola. Ao se referir a dados, 
Rêgo (2013) aponta que o conhecimento de uma determinada realidade 
somente se dá através do conhecimento e da conexão de fatos isolados, isto é, 
os dados. Assim, cabe a quem pretende de fato conhecer essa realidade realizar 
a conexão desses dados isolados com os aspectos subjetivos ao ambiente ao 
qual eles estiverem relacionados.

No que se refere ao âmbito escolar, tais dados são gerados a partir de diversos 
movimentos e situações corriqueiras envolvendo estudantes, comunidade, 
professores, equipe pedagógica, dentre outros atores. E, por vezes, não 
são observados ou tratados de modo a subsidiar adequadamente as ações 
da equipe escolar. Surge, então, a necessidade de que tantos dados sejam 
observados, reunidos, estudados, tratados, compilados e expostos de maneira 
conexa, refletindo com fidedignidade o cenário da escola.

Em uma unidade escolar que oferta Educação em Tempo Integral, de modo 
especial - considerando que são oportunizadas ao estudante metodologias que 
visam ao seu desenvolvimento pleno nos aspectos cognitivo, físico, emocional, 
social e cultural -, possuir dados concretos e acessíveis torna-se imperativo 
para que a equipe escolar adote posturas que fomentem e vão ao encontro da 
formação integral.

É na secretaria da escola que é gerada grande parte desses dados ou por onde 
passam aqueles gerados em outras instâncias da escola. O CASF, então, no 
que tange ao aspecto administrativo e de secretaria, juntamente com os seus 
coordenados, possui grande responsabilidade sobre o modo como esses dados 
são gerados, monitorados, tratados e compilados.

No que compete à frequência e ao rendimento dos estudantes, por exemplo, no 
âmbito da rede estadual de ensino do Estado do Espírito Santo, a fonte oficial de 
informações acerca da realidade das centenas de escolas estaduais é o Sistema 
Estadual de Gestão Escolar (Seges), sendo o Diário de Classe Digital de uso 
obrigatório, segundo a Portaria nº 087-R, de 03 de agosto de 2020, publicada 
em 04 de agosto de 2020 (ESPÍRITO SANTO, 2020). Contudo, é sabido que o 
Seges, apesar de suas extensas funcionalidades, possui algumas limitações. Em 
face disso, surge a necessidade de que outras ferramentas de monitoramento 
sejam também utilizadas.

Ferramentas de monitoramento
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Atualmente, as unidades de ensino que ofertam Educação em Tempo Integral, no intuito de 
coletar e monitorar informações importantes, bem como entregar à equipe da Assessoria 
Especial de Educação de Tempo Integral (Sedu/ES) dados que exponham o cotidiano 
da escola, utilizam as denominadas “Ferramentas de Monitoramento”, de forma online, 
nas quais a secretaria escolar informa em tempo real dados sobre as transferências 
expedidas e infrequência de estudantes, justificada ou não, bem como a de servidores

Essas informações, do ponto de vista macro, são necessárias para que a Secretaria de 
Estado da Educação, juntamente com a equipe da Assessoria Especial de Educação 
em Tempo Integral, adote medidas que abarquem a rede estadual de um modo amplo.  
A despeito disso, cada unidade de ensino, por possuir uma realidade própria, com suas 
peculiaridades, necessita utilizar outras ferramentas que tratem de informações relativas 
a sua realidade. Para tanto, cada unidade possui liberdade para observar quais dados 
precisam ser levantados e quais ferramentas são as mais eficazes, podendo ser planilhas 
e tabelas online, formulários impressos ou até mesmo outras plataformas e sistemas 
de monitoramento que entreguem as informações necessárias. O que de fato importa é 
que essas ferramentas sejam práticas e capazes de coletar dados e transformá-los em 
informações úteis, conforme tratado no tópico sobre “Autonomia das Escolas”.

Para além do uso corriqueiro dessas ferramentas, é necessário que os seus usuários 
tenham o entendimento de que sua utilização extrapola a simples formalidade. Mesmo 
que em algum momento uma mesma informação se faça presente em mais de uma 
ferramenta, passando a falsa impressão de retrabalho ou desnecessidade, importa 
saber que cada ferramenta pode dar um tratamento diferente a um mesmo dado. Daí 
a importância de se entender, de forma prática, qual a finalidade de cada instrumento 
utilizado para extrair ao máximo a sua potencialidade e identificar as reais necessidades 
de sua utilização para os trabalhos da escola.

Exercer a liderança de uma equipe 
e motivá-la é muito importante no 
cotidiano da escola.
Ir à frente e fazer o grupo caminhar 
junto deve ser parte da essência 
do CASF, uma vez que o eixo 
administrativo das escolas com 
oferta de Educação em Tempo 
Integral exerce um papel importante, 
por serem os primeiros a terem 
contato com a comunidade.
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De todo modo, mesmo que algumas dessas ferramentas não sejam 
de uso específico da secretaria escolar, elas exercem influência em 
algum grau sobre a elaboração, a utilização e até mesmo a guarda 
desses documentos.

É possível usar como exemplo ferramentas como a produzida no 
CEEFMTI São Pedro Dr. Agesandro da Costa Pereira, intitulada Planilha 
Master. A construção da ferramenta é feita de forma coletiva, ou seja, 
os dados são migrados de planilhas preenchidas no dia a dia pelas 
equipes do eixo administrativo e de professores, pela coordenação 
pedagógica e pelo diretor.

Esse instrumento coleta dados como frequência diária, licenças 
médicas, atrasos e saídas antecipadas; notas por disciplina e 
trimestre; estimativa de aprovação ou reprovação e outras informações 
dos estudantes da escola. Os dados são abastecidos diariamente e 
atualizados em tempo real pela Planilha Master.

Os dados podem ser transformar em gráficos e gerarem diversos 
relatórios, os quais são poderosos insumos para tomada de decisão e 
de acompanhamento do desenvolvimento do estudante por tutores e 
demais equipes escolares.

ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA E FINANÇAS

(Foto exemplo da Planilha Master)



ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA E FINANÇAS 141ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA E FINANÇAS

(Foto exemplo da Planilha Master)



ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA E FINANÇAS 142

Autonomia é um termo de origem grega cujo significado está relacionado à 
independência, à liberdade ou à autossuficiência. Etimologicamente, autonomia 
significa o poder de dar a si a própria lei, autos (por si mesmo) e nomos (lei). Não 
se entende este poder como algo absoluto e ilimitado; também não se entende 
como sinônimo de autossuficiência. Indica uma esfera particular, cuja existência 
é garantida dentro dos próprios limites que a distinguem do poder dos outros e do 
poder em geral. Mas, apesar de ser distinta, não é incompatível com as outras leis 
(MORA, 1994).
A definição de autonomia, segundo o Minidicionário Escolar da Língua 
Portuguesa (2010, p. 57), é 

1. Faculdade ou direito que tem um país de se governar por si mesmo. 
2. Direito ou faculdade que tem uma nação de se reger por leis próprias. 
3 Independência. 4. Liberdade moral ou intelectual (RIOS, 2010, p. 57)

A Carta Magna de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei nº 9394/1996 
– são fontes de inspiração para a abertura de novos espaços democráticos. 
Um desses espaços é a escola. O artigo 206 da Constituição Federal (BRASIL, 
1988) dispõe em seu caput e incisos que: “O ensino será ministrado com base nos 
seguintes princípios: [...] III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas (...); 
[...] VI – gestão democrática do ensino público na forma da lei”.

Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares 
públicas de educação básica que os integram progressivos graus 
de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, 
observadas as normas gerais de direito financeiro público (BRASIL, 
1996, Art. 15).

Entende-se autonomia da escola como a liberdade de criar mecanismos que 
colaborem com o bom andamento da rotina de trabalho da instituição de ensino, 
sempre com atenção às legislações e normas gerais. Autonomia também está ligada 
à gestão democrática, que é muito evidenciada nos Conselhos de Escola, nos quais 
cada segmento da escola possui membros eleitos pela comunidade escolar, sendo 
a eles dadas voz e representatividade.
O leque de atuação da secretaria escolar, dentro de uma instituição de ensino, é 
amplo. Com isso, o trabalho dos profissionais que atuam nesse setor consegue 
ser percebido em toda a instituição, desde a sala de aula, com o professor, até o 

AUTONOMIA DAS ESCOLAS
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refeitório, com os profissionais responsáveis pela 
alimentação escolar. Segundo Canettieri (2015), 
“a secretaria é um termômetro. Se ela está 
desorganizada, os reflexos serão sentidos tanto 
na hierarquia superior quanto na sala de aula”.
Percebe-se, portanto, a importância de a 
coordenação administrativa, de secretaria 
e financeira ter autonomia na criação de 
ferramentas que serão seu apoio na gestão das 
mais diversas áreas sob sua tutela, no âmbito 
escolar, e que vão para além das ferramentas 
solicitadas pela Sedu/ES. 
O servidor do eixo administrativo de uma escola 
que oferta Educação em Tempo Integral tem em 
seu conjunto de atuações o que está disposto 
no Manual de Gestão: Informações úteis ao 
gestor escolar da rede Estadual do Espírito 
Santo, na Lei nº 928/2019, e no Manual de 
Diretrizes Operacionais da Educação em 
Tempo Integral Sedu/ES, que vão desde 
acompanhar boa parte da vida funcional do 
servidor efetivo em designação temporária, 
do estagiário e do trabalhador terceirizado à 
vistoria da vida escolar do estudante, emissão 
de documentos para os seus responsáveis, 
além de encarregar-se de documentos 
importantes emitidos e recebidos diariamente 
pela unidade escolar. 
Diante dessas atribuições, é fundamental que 
os profissionais que atuam na secretaria escolar 
tenham em mente que, para corresponder às 
expectativas da instituição de ensino da qual 
fazem parte, é necessário estarem qualificados, 
saberem como trabalhar com os novos 
instrumentos de gestão de dados, terem senso 
de equipe e de como trabalhar em conjunto, além 
da consciência da delegação planejada e da 
correlação entre as tarefas a serem executadas, 
como é apresentado por Silva (2017).
Na prática, as instituições de ensino que ofertam 
Educação em Tempo Integral têm autonomia e são 
incentivadas à criação de mecanismos de controle 
que julgarem necessários para o seu pleno 
funcionamento e boa gestão de informações.

Como exemplos, é possível citar ferramentas que 
controlem a entrada e a saída dos estudantes, 
pesquisas de satisfação do atendimento da 
secretaria, ferramentas de gestão dos arquivos 
(temporários, intermediários e permanentes), 
planilhas de controle de requisição de 
documento, controles de cópia do setor de 
mecanografia, dossiês de servidores, tabelas 
para administração de atestados de estudantes 
ou de servidores e outros tantos instrumentos 
que podem ser úteis no processo de tomada de 
decisão, definições estratégicas da instituição de 
ensino ou simplesmente controles internos.

Contudo, algo necessário de ter em mente ao criar 
tais meios de gestão de dados é a importância de 
que essas ferramentas levem em consideração 
fatores como a diversidade humana, tanto 
étnica, racial, sexual e de gênero quanto etárias, 
financeira, motora, mental, social, cultural, 
educacional, de localização geográfica e tantas 
outras.
Embora a lei resguarde a autonomia da escola, 
esse princípio de gestão só se materializa quando 
há participação de todos os constituintes da escola 
nas tomadas de decisões e no planejamento das 
ações desenvolvidas nas unidades de ensino. 
Estão garantidos por lei os fundamentos da 
autonomia nas escolas. Porém, é necessário 
que a maioria dos membros da comunidade 
escolar tenha comprometimento, sentimento de 
pertencimento e desejo de fazer valer sua voz 
ao desejar mudanças no sentido de melhorar o 
espaço escolar.
Partindo do aporte legal, a escola, por meio 
da equipe de gestão, fixa um acordo de 
comprometimento com a comunidade, com vistas 
à compreensão de que as unidades escolares 
não são aditamento das secretarias as quais 
estão vinculadas, mas que se constituem em 
uma organização que participa da construção 
da cidadania de um número representativo de 
pessoas. Esse acordo se dá pela criação dos 
Conselhos de Escola.
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Falar em autonomia da escola, não se refere apenas à autonomia financeira. Com a autonomia escolar, 
as unidades passam também a ter maiores oportunidades de resolução e decisão nas questões 
cotidianas. Isso, de modo algum, significa que as escolas não estão subordinadas as suas respectivas 
Secretarias de Educação. A autonomia sugere uma melhor organização do sistema de ensino, 
redefinindo as funções e atribuições de cada âmbito, seja os da Secretaria, das Superintendências e 
da própria unidade escolar que oferta Educação em Tempo Integral. 

A escola exerce sua autonomia alicerçada em quatro dimensões: 

 ●  a administrativa, com tomada de decisões para a realização e a execução de seus planos de 
ação e projetos; 

 ●  a pedagógica, que clarifica o desenvolvimento do processo educativo através de seus 
documentos internos (PPC, PDI, PAI); 

 ●  a jurídica, com a elaboração de suas normas escolares com base na legislação educacional 
(Regimento Interno); e

 ●  a financeira, que permite, através dos Planos de Aplicação, adequar os recursos financeiros à 
consumação dos planos e projetos por ela elaborados.

No Estado do Espírito Santo, a Lei nº 5.471, de 23 de setembro de 1997, no artigo 26, preconiza: 
A autonomia de gestão financeira das unidades escolares da rede pública estadual objetiva o seu 
funcionamento normal e a melhoria no padrão de qualidade e será assegurada pela administração 
parcial dos recursos mediante:
I – A alocação de recursos financeiros no orçamento anual da Secretaria de Estado da Educação;
II – A transferência periódica aos Conselhos de Escolas dos recursos referidos no inciso anterior; 
[...]. (ESPÍRITO SANTO, 1997).

Provindo de todo esse aporte legal e teórico, o papel do Conselho Escolar (CE) se faz primordial na 
materialização da autonomia escolar. A Portaria 111-R, de 18 de setembro de 2017, dispõe sobre 
a organização dos CEs das Unidades Escolares Públicas do Estado do Espírito Santo e, logo em seu 
art. 1º, denomina esses conselhos como “centros permanentes de debates e órgãos articuladores de 
todos os setores escolares e comunitários...” (ESPÍRITO SANTO, 2017). 

O Plano Nacional e Estadual de Educação recomenda condições para que os CEs sejam fortificados. 
Na ponta da corda está o gestor, que, exercitando a função de liderança, articula os segmentos da 
comunidade escolar.

É por meio desse espaço de diálogo igualitário – Conselhos de Escola – que a unidade escolar 
desempenha as dimensões exploradas anteriormente. O primordial é que o diretor, imbuído 
desse conceito de gestão compartilhada, participativa e democrática, conquiste a atuação e a 
corresponsabilidade de todos os integrantes, proporcionando maior transparência e legitimidade nas 
decisões do cotidiano escolar.
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A grande questão quando se trata de finanças públicas – nesse caso, em 
específico, recursos financeiros destinados à Rede Pública de Educação – é 
que os seus gestores deverão deixar sempre claros o destino e a origem dos 
recursos da unidade escolar. Isso se faz necessário porque todos devem 
compreender como é realizada a administração escolar. Dessa forma, deve-
se promover a gestão democrática, envolvendo todos os segmentos da 
comunidade escolar nas decisões.

A administração financeira de uma unidade escolar que oferta Educação em 
Tempo Integral deve ser realizada com competência por uma equipe formada 
pelo Diretor escolar e pelo CASF, juntamente com o CE, eleito pelos seus 
pares. Isso evita problemas no que se refere à prestação de contas ao final do 
ano letivo ou ao investimento inadequado que possa prejudicar a qualidade 
pedagógica da unidade.

Segundo Souza (2009), são realizados excessivos estudos e análises no 
campo da gestão escolar, procurando direcionar e fortalecer uma gestão 
democrática forte e participativa dentro das unidades de ensino.

Os recursos destinados à educação básica estão pautados na Constituição 
Federal e na LDB. As unidades escolares recebem seus recursos financeiros 
através do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). Este é um fundo 
especial, de natureza contábil e de âmbito estadual (um fundo por Estado e 
Distrito Federal, totalizando vinte e sete fundos), formado, quase na totalidade, 
por recursos provenientes dos impostos e transferências dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, vinculados à educação por força do disposto no art. 212 
da Constituição Federal.

Além desses recursos, ainda compõe o FUNDEB – a título de complementação 
– uma parcela de recursos federais, sempre que, no âmbito de cada Estado, 
seu valor por estudante não alcançar o mínimo definido nacionalmente. 
Independentemente da origem, todo o recurso gerado é redistribuído para 
aplicação exclusiva na educação básica. Esses recursos provêm do Tesouro 
Nacional ou do Tesouro Estadual e sempre são transferidos por meio de 
crédito, em conta bancária, em nome do CE que possui CNPJ cadastrado.

GESTÃO FINANCEIRA
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No Estado do 
Espírito Santo, há 
dois programas 
de financiamentos 
educacionais:

•  Programa Dinheiro Direto na 
Escola – PDDE;

•  Programa Estadual de Gestão 
Financeira Escolar – PROGEFE.

No organograma abaixo é 
demonstrado, passo a passo, a 
origem dos recursos financeiros até 
o seu destino – a unidade escolar.

FUNDEB

EDUCAÇÃO
BÁSICA

REDE
ESTADUAL

REDE
MUNICIPAL

PDDEVERBA
FEDERAL

PEDDE/
PROGEFE

VERBA
MUNICIPAL

CONSELHO
DE ESCOLA

CAIXA
ESCOLAR

• MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA

• APLICAÇÃO NA COMPRA 
DE MATERIAL ADM E 

PEDAGÓGICO

ENSINO DE
QUALIDADE

 O Manual de Gestão: Informações Úteis ao Gestor Escolar da Rede Estadual Do Espírito Santo, publicado 
pelo Governo do Estado do Espírito Santo em 2017, nas páginas 149 a 163, traz um informativo detalhado 
sobre os recursos financeiros existentes. Vale ressaltar que o Programa Estadual Dinheiro Direto na Escola 
(PEDDE) teve seu nome alterado para Programa Estadual de Gestão Financeira Escolar (PROGEFE).
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A Portaria Nº 117-R, de 25 de setembro de 2018, estabelece as atribuições dos CEs, das 
Superintendências Regionais de Educação (SREs) e da Subgerência de Subvenção à Escola (SUSE) 
no GRF e dá outras providências. O GRF foi criado e implementado como ferramenta da Gestão 
Democrática para a prática da transparência nos mecanismos administrativos e financeiros e para 
a eficiência no uso dos recursos públicos, conforme determina a Lei nº 5.471/97, que trata da 
gestão democrática no âmbito da rede estadual de ensino.

No sítio eletrônico Gestão de Recursos Financeiros, do Governo Estadual do Paraná, tem-se acesso 
à página inicial do sistema GRF. O acesso é disponibilizado pelo setor de Prestação de Contas da 
Superintendência Regional de Educação a qual a unidade escolar é jurisdicionada.

Figura 1 – Página inicial do GRF

No artigo 4º, do Capítulo I, da Portaria nº 117 - R, de 25 de setembro de 2018, que dispõe sobre 
os CEs, no seu inciso IV, é informado sobre o compartilhamento dos arquivos abaixo indicados, por 
meio do Microsoft OneDrive, em disposição e organização definidas na Cartilha com Instruções para 
compartilhamento dos documentos da Prestação de Contas no Microsoft OneDrive, disponível no site 
da Sedu/ES, a saber: 

Sistema de Gestão de Recursos 
Financeiros - GRF

ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA E FINANÇAS



148ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA E FINANÇAS

Para ter acesso entre no menu
Legislações e Publicações
Após, clique em PEDDE, então escolha 
Manual GRF – PEDDE ou cartilha de 
armazenamento no OneDrive.
Nesses links está disponível, 
também, o manual para aplicação, 
execução e prestação de contas dos 
recursos do PEDDE através do GRF  
e OneDrive.

 ● ONEDRIVE – PEDDE – PROGEFE
Deve-se enviar, dentro de cada Pasta do mês referente (janeiro, fevereiro, etc.), os itens 
destinados e orientados pela prestação de contas da Superintendência de sua jurisdição. 

 ● ONEDRIVE – PDDE
As instruções são as mesmas aplicadas no PEDDE – PROGEFE. Além disso, deve-se incluir 
o envio da planilha de controle do recurso federal, orientada pela prestação de contas da 
Superintendência de sua jurisdição. 

Há orientações disponíveis no site da Sedu/ES.

Figura 2 – Página inicial do OneDrive



149ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA E FINANÇAS

Por exemplo, o saldo em conta 
bancária tem que ser exatamente 
igual ao saldo previsto no GRF 
para a conta do Conselho 
Escolar. Se estiverem diferentes, 
há necessidade de acerto no 
lançamento realizado.

Um controle financeiro deverá ser 
realizado a fim de que não haja 
gastos em discordância com os 
planos de aplicação financeira, 
observando-se também a 
realidade exposta nos extratos 
bancários e os extratos  
existentes no GRF.

O lançamento das despesas 
realizadas pela Unidade 
Escolar no GRF e o envio da 
documentação comprobatória 
dos gastos no OneDrive 
precisam ser fidedignos.

Verifique se alguma Nota Fiscal 
deixou de ser lançada ou algum 
rendimento mensal foi esquecido. 
É necessário um olhar minucioso 
ao executar essa atividade.
Mantenha o serviço sempre em 
dia para evitar problemas no 
fechamento das contas!

IMPORTANTE! Considerando que o Estado do Espírito Santo 
está em processo de transição para o uso de um Sistema de 
Gestão de Documentos Arquivísticos Eletrônicos, denominado 
E-docs, que contempla os procedimentos de captura de 
documentos, tramitação de documentos avulsos, autuação de 
processos, despacho, tramitação, classificação, temporalidade, 
arquivamento e destinação final, há a tendência de substituição 
do uso da ferramenta Onedrive para esse sistema, em relação 
a toda documentação de prestação de contas da escola.
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CONSELHO ESCOLAR

Já citado anteriormente, o Conselho Escolar ou Conselho de Escola se constitui 
como órgão colegiado com representatividade de todos os segmentos da 
comunidade escolar, que tem por objetivo zelar pela manutenção e por 
participar da gestão administrativa, pedagógica e financeira da escola. 
Deve contribuir com as ações dos dirigentes escolares para assegurar a 
qualidade de ensino e a gestão democrática na escola. Além disso, tem o 
papel fundamental de fortalecer e ampliar a participação da comunidade, 
responsável pelos estudantes, professores, servidores e demais trabalhadores 
no bom funcionamento da escola, contribuindo tanto para a organização e a 
aplicação de recursos como também para a organização de planos, metas e 
projetos escolares, garantindo assim uma gestão democrática do ensino.
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A Constituição Federal, em seu Artigo 206, estabelece os princípios sobre os quais 
o ensino deve ser ministrado no país, com destaque para a “gestão democrática do 
ensino público, na forma da lei”, conforme redação do inciso VI do referido artigo 
(BRASIL, 1988). Essa recomendação é confirmada pelo texto da Lei nº 9394/96, 
ou LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), que, no inciso VIII do 
Artigo 3º, aponta como um dos princípios sob os quais o ensino deve ser ministrado 
a “gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos 
sistemas de ensino” (BRASIL, 1996). 

Ainda dentro da LDB, os artigos 14 e 15 garantem a participação da comunidade 
escolar e local em conselhos escolares enquanto princípio de gestão democrática, 
ressaltando que cabe aos sistemas de ensino assegurarem às unidades escolares 
públicas de educação básica progressivos graus de autonomia pedagógica, 
administrativa e financeira (BRASIL, 1996), reforçados pela Lei Estadual nº 
5471/1997, que dispõe sobre a Gestão Democrática do Ensino Público Estadual 
(ESPÍRITO SANTO, 1997). Mais orientações disponíveis no site da Sedu/ES.

Para ter acesso entre no menu
Legislações e Publicações
Após, clique em Conselho 
Escolar, e então tem-se acesso 
às perguntas e respostas 
mais frequentes, além da 
fundamentação legal.

https://www.infoescola.com/direito/constituicao-de-1988/
https://www.infoescola.com/educacao/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao/
https://www.infoescola.com/educacao/gestao-democratica/
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 Como é sabido as escolas recebem recursos financeiros repassados 
pelos Governos Estadual e Federal, que devem ser utilizados de acordo com as 
decisões do CE.

 De acordo com Gracindo (2007), os recursos, muitas vezes, não cobrem 
todos os desejos da comunidade escolar, sendo fundamental a discussão de 
quais são as necessidades e prioridades da instituição de ensino. Por isso, é 
importante a participação ativa do CE neste planejamento, pois os membros do 
conselho possuem opiniões diferentes, que podem contribuir para uma decisão 
mais acertada e uma melhor aplicação dos recursos financeiros da escola.

 Após a confirmação de como os recursos financeiros serão aplicados, 
é necessário, no caso do PROGEFE, fazer o Plano de Aplicação dos Recursos 
financeiros, que consiste no lançamento no sistema GRF dos materiais e/ou 
equipamentos a serem adquiridos e serviços a serem contratados. Os valores dos 
materiais, equipamentos ou serviços precisam ser previsto no GRF. Em relação ao 
PDDE, recurso financeiro repassado pelo Governo Federal, o CE deverá elaborar 
a Ata de Prioridades, na qual deverão estar descritas todas as decisões tomadas 
para a aplicação do recurso financeiro.

 No PROGEFE, com o Plano de Aplicação finalizado e com o recurso 
financeiro à disposição em conta bancária, a gestão da escola já poderá executar 
o Plano de Aplicação de acordo com os valores previstos para cada grupo.

Nas compras e contratações, o gestor deverá estar atento para não empregar 
valores acima dos previstos no Plano de Aplicação, havendo vedações para a 
aquisição de alguns itens, de acordo com a Portaria nº 144-R, de 19/12/2019, 
publicada em 20/12/2019, no Diário Oficial do Estado (DOE).

 Dessa forma, em seu planejamento financeiro, a gestão da escola tem 
autonomia para desenvolver instrumentos para controle financeiro e de tomada 
de decisão para além de utilizar as planilhas que são exigidas pela Sedu/ES.

 Os instrumentos podem ser desenvolvidos em diversos aplicativos 
que criam planilhas eletrônicas. O conhecimento dessas tecnologias garante 
melhor utilização.

Planilhas
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Um exemplo de instrumento desenvolvido por uma escola que 
oferta Educação em Tempo Integral é a Planilha de Controle de 
Execução Financeira (CEF), elaborada no CEEFMTI Monsenhor 
Miguel de Sanctis, localizado em Guaçuí, no ano de 2017, a partir 
da necessidade de um instrumento que auxiliasse na elaboração e 
no acompanhamento da execução dos planos de Aplicação.
 Quando a planilha foi desenvolvida, o planejamento financeiro 
das escolas ainda era realizado de forma manual, não havendo um 
sistema de gestão financeira para elaboração do plano de aplicação 
e emissão de relatórios de receitas e despesas que fizesse o controle 
das entradas e saídas. Sempre que era necessário saber o saldo 
disponível de cada despesa, tinha-se um processo demorado, visto 
que os cálculos eram feitos manualmente.
 O CEF foi elaborado em uma planilha, utilizando o aplicativo 
Microsoft Excel com fórmulas simples. Nesse documento, cada 
aba apresenta um Plano de Aplicação dos recursos recebidos pelo 
CE. A última tabela do CEF apresenta um relatório com o resumo 
de todas as abas. Esse relatório é fixado em local de fácil acesso e 
tem como objetivo principal a divulgação sobre como os recursos 
estão sendo aplicados.
 Dessa forma, o CEF ajuda a elaborar o Plano de 
Aplicação e, durante a execução dos recursos, é possível saber 
rapidamente quanto já foi gasto em cada despesa, a fim de 
não exceder o planejado. 
 O Controle de Execução Financeira é eficiente ao que se propõe 
e, com conhecimentos básicos em Excel, é possível compreendê-lo 
e implementá-lo, de acordo com as diferentes realidades em que 
cada unidade de ensino está inserida. 
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Figura 3: Planilha de Controle de Execução Financeira (CEF)
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Quando se fala em gestão educacional, a primeira instância desse gerenciamento 
perpassa pela gestão pedagógica. Porém, é imprescindível reconhecer que 
todas as esferas envolvidas na narrativa Educação são determinantes para 
que a escola alcance seu principal objetivo: a aprendizagem dos estudantes.

É sabido que o desempenho dos estudantes está relacionado também à 
infraestrutura e à gestão financeira. Diante disso, é essencial que a Equipe 
Gestora, sobretudo o CASF, considere no planejamento do Plano de Aplicação 
Financeira da escola a realização de diversas ações pedagógicas, tanto da 
BNCC como da Parte Diversificada.

Desse modo, é essencial que os recursos financeiros recebidos possam 
garantir serviços e bens de qualidade, tendo como resultado direto a melhoria 
da aprendizagem do estudante, sua formação integral, além de proporcionar 
o bem-estar dentro dos espaços escolares.

Os espaços escolares, bem como os equipamentos que porventura a escola 
possua em seu acervo, devem estar sempre conservados, proporcionando 
uma experiência positiva na relação infraestrutura X resultados acadêmicos, 
tanto para as equipes escolares como para os estudantes.

Portanto, é importante que os gestores escolares compreendam que todo 
recurso financeiro deve impactar no aprendizado do estudante. É nesse viés 
que o Diretor e o CASF das escolas que ofertam Educação em Tempo Integral 
devem estar em sintonia com a equipe pedagógica.

Em uma escola, para que o estudante tenha um bom aprendizado dos 
componentes da BNCC alinhados com a Parte Diversificada, devem 
ser consideradas estratégias de ensino distintas, levando em conta as 
especificidades dessas dimensões do currículo. Embora o objetivo final seja o 
mesmo: a aprendizagem.

Ao pensar nas aulas da Parte Diversificada, o professor precisa não somente 
de dedicação e criatividade, mas também do apoio de recursos financeiros 
capazes de abarcar as estratégias preparadas para que a aula aconteça. 
Além de complementar e enriquecer a aprendizagem do estudante, precisa-se 
pontuar que os componentes da Parte Diversificada fazem a diferença no quesito 
permanência do estudante na escola que oferta Educação em Tempo Integral. 

Aplicação dos recursos para 
apoio às ações pedagógicas

ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA E FINANÇAS
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Nas escolas que ofertam Educação em Tempo Integral do Campo é importante 
saber que a propriedade, onde a escola está inserida, precisa do apoio financeiro 
para se manter durante todo o ano, em especial no início do ano letivo, porque as 
atividades desenvolvidas nesse período necessitam de cuidados específicos que 
garantem um continuum pedagógico.

Por isso, é necessário que o CASF que atua nessa oferta específica de Educação 
Integral tenha uma atenção especial e dê suporte, por meio da programação de 
recursos financeiros do plano de aplicação, com a finalidade de adquirir itens 
primordiais para aulas qualitativas no campo. Em uma propriedade rural, por 
exemplo, é necessário ter um estoque de sementes, ferramentas de trabalho 
específicas, além de gasolina e outros itens que fazem sentido para a manutenção 
da propriedade.

Diante dessas análises e considerações, é importante compreender que a 
responsabilidade do gestor público é fundamental para a garantia da boa utilização 
dos recursos financeiros da escola. Levando-se em conta que, no contexto 
brasileiro há uma ampla desigualdade social, faz-se necessário pensar a partir 
da realidade e do cotidiano do estudante. Assim, a escola, na figura do professor, 
poderá realizar um bom planejamento e execução das aulas, objetivando uma 
educação pública, de qualidade e ao alcance de todos.

É responsabilidade do CASF e do 
diretor consultar os Programas de 
Ação de toda a equipe pedagógica, 
a fim de utilizá-los como base para 
a elaboração do Plano de Aplicação, 
de modo que exista uma articulação 
entre as ações pedagógicas 
programadas e o investimento dos 
recursos financeiros.
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DICAS DE APROFUNDAMENTO DE CONHECIMENTOS PERTINENTES  
AO SERVIDOR DA SECRETARIA ESCOLAR

- LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/
L9394.htm;

- REGIMENTO COMUM DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. Disponível em: https://sedu.es.gov.br/regimento-escolar;

- CURSOS OFERTADOS PELA ESESP. Disponíveis em: http://ead.es.gov.br/, de acordo 
com a disponibilidade apresentada na agenda de cursos:

 ● Administração do Tempo ENA SC

 ● Desenvolvimento de Gestores Públicos ENA SC

 ● Ética e Serviço Público

 ● Ética no Serviço Público ENA SC

 ● Excel Básico

 ● Fundamentos da Gestão de Pessoas ENA SC

 ● Gestão de Convênios

 ● Gestão Orientada para Resultados

 ● Gestão por Competências ENA SC

 ● Liderança e Gestão Estratégica

 ● Noções de Liderança ENA SC

 ● Planejamento Estratégico ENA SC

 ● Qualidade no Atendimento ENA SC

 ● Redação Oficial

PARA 
SABER 
MAIS

http://
https://sedu.es.gov.br/regimento-escolar
http://ead.es.gov.br/
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PERGUNTAS FREQUENTES 

Qual é a diferença entre PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola e PROGEFE 
– Programa Estadual de Gestão Financeira Escolar e qual seu objetivo? 

Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE é parte do conjunto de ações 
implementadas pelo Governo Federal  com o objetivo de elevar a qualidade do 
ensino e fornecer auxílio financeiro que proporcione melhorias na infraestrutura 
física e pedagógica das escolas, além de estimular a autogestão escolar nos 
planos financeiro, administrativo e pedagógico, contribuindo para a elevação dos 
índices de desempenho escolar da educação básica. O PROGEFE tem a mesma 
finalidade do PDDE, no entanto, está no âmbito estadual, sendo repassado pela 
Sedu diretamente para as escolas.
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Qual é a diferença entre cotas de Custeio e cotas de Capital?

Os recursos destinados à Cota Capital devem ser aplicados exclusivamente 
nas despesas com aquisição de material permanente e equipamentos para o 
estabelecimento de ensino que auxilie na melhoria das ações pedagógicas.  
Nas aquisições de materiais permanentes e equipamentos deverá ser celebrado, 
obrigatoriamente, o Termo de Doação entre a Unidade Executora (UEx) e os 
patrimoniados, conforme as orientações do Setor de Patrimônio da Sedu/ES.

Para ser considerado Capital, deverá utilizar o índice VRTE - Valor de Referência 
do Tesouro Estadual, conforme tabela vigente, amplamente divulgada pela Sedu/ES, 
que deverá ser transformada para Real. Quanto ao Tesouro Federal, é preciso ser 
analisado de acordo com a documentação vigente no sítio eletrônico do FNDE, 
conforme disposto: “define como bem permanente aquele que, em decorrência de 
seu uso, não perde a identidade física, e/ou é durável por um tempo superior a dois 
anos”. Os recursos destinados à Cota Custeio devem ser aplicados nas despesas de 
manutenção, conservação e melhoria da estrutura física, bem como em pequenos 
reparos da unidade de ensino; na aquisição de material de consumo necessário 
ao funcionamento das ações pedagógicas para uso coletivo do estudante no 
estabelecimento de ensino; nas despesas cartorárias decorrentes de alterações nos 
estatutos Unidade Executora (UEx), entre outras.

Quais documentos devem estar na Prestação de Contas?

As Unidades Escolares deverão prestar contas no prazo estabelecido pelas normas 
legais, constituídas dos documentos discriminados nas orientações disponíveis no 
site da Sedu/ES: no menu Legislações e Publicações, clique em Regimentos e, logo 
em seguida, teremos uma Cartilha de Prestação de Contas que discrimina todos os 
documentos necessários para essa ação. 
Quais serviços são terceirizados nas escolas da rede estadual de ensino?

Vigilância, conservação e limpeza, transporte escolar, preparo e distribuição de 
alimentação escolar.
O que é o Conselho Escolar e como funciona?

O Conselho Escolar é o órgão máximo para a tomada de decisões realizadas no 
interior de uma escola. Este é formado pela representação de todos os segmentos 
que compõem a comunidade escolar (a comunidade escolar é formada por: diretor, 
pedagogos, professores, agentes de suporte, auxiliar de secretaria escolar e 
profissionais que atuam na escola: limpeza, vigilância, merendeiras), por estudantes 
matriculados que frequentam as aulas regularmente e por pais e/ou responsáveis dos 
estudantes. Cada escola estabelece as regras, de forma transparente e democrática, 
para a eleição dos membros do conselho. O seu funcionamento se dá através de 
reuniões mensais ou sempre que houver necessidade. Além das reuniões periódicas, 
há a Assembleia Geral Extraordinária, que pode ser convocada a qualquer momento 
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para tratar de assuntos urgentes, como eleições, situações pedagógicas e balanço 
das ações realizadas na unidade de ensino. Para mais informações sobre Conselho 
Escolar, acessar a aba “Legislações e Publicações” no site da Sedu e procurar 
por “Conselho de Escola”, onde serão encontrados detalhamentos de conceitos e 
funções e a base legal.
Qual é o objetivo do Conselho Escolar?

O Conselho Escolar é responsável por zelar pela manutenção e por participar das 
gestões administrativa, pedagógica e financeira da escola. Ele deve contribuir com 
as ações dos dirigentes escolares para assegurar a qualidade de ensino e a gestão 
democrática na escola.
É responsabilidade do CASF a aquisição de material de uso pedagógico em uma 
escola que oferta Educação em Tempo Integral? Há alguma fundamentação legal 
que permita ao CASF exercer tal atividade?

Sim, como a figura do CASF é corresponsável pelas compras da escola, de fato providenciar 
a aquisição dos materiais para uso nos componentes da Parte Diversificada é uma 
das responsabilidades do CASF. Lembrando que a compra é realizada dentro das 
possibilidades de recursos.
É imprescindível estar sempre em alinhamento com a direção e a coordenação 
pedagógica, que avaliará a necessidade e a aplicabilidade pedagógica dos materiais 
solicitados pelos professores.
O Conselho de Escola, o qual o CASF deve atuar como tesoureiro, tem autonomia para 
elaborar os planos de aplicação, fazer as compras e contratar os serviços, porém há 
vedações para alguns itens que não podem ser adquiridos de acordo com a Portaria 
nº 144-R, de 19/12/2019, publicada em 20/12/2019, no Diário Oficial do Estado.
Há na Lei Complementar 928, de 25/11/2019 e publicada em 26/11/2019, no 
DOE, Art. 12º, § 8º, e no Manual de diretrizes operacionais da Educação em Tempo 
Integral Sedu/ES, item 1.3, as atribuições da função do CASF.

Como é a atuação do CASF em escolas que ofertam Educação em Tempo Integral 
e o ensino em tempo parcial?

Uma vez que o profissional selecionado, via edital, para atuar na função de 
CASF está localizado na escola e cumpre jornada de 40h de trabalho semanal 
integralmente, em uma única unidade de ensino, entende-se que o(a) servidor(a) 
é um dos gestores da unidade de ensino como um todo, bem como o(a) 
coordenador(a) pedagógico(a) e o(a) diretor(a) são funções que pertencem à 
escola e não exclusivamente ao turno integral.

Assim, como há apenas um diretor e ele responde pela escola toda, o CASF também 
é membro da equipe gestora da escola, independentemente se há mais de uma 
oferta de educação (parcial, integral ou EJA) em turnos distintos.
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Desse modo, a figura do CASF precisa ser vista por todos os demais profissionais 
da instituição escolar como o líder da equipe do eixo administrativo, que pode atuar 
em vários turnos em que a escola funcione e que deverá ser tratado como superior 
hierárquico na secretaria escolar.

Quem é responsável pelo preenchimento das rotinas mensais de monitoramento 
em uma escola que oferta Educação em Tempo Integral?

Entende-se que o setor administrativo de secretaria é o local onde estão reunidos 
todos os dados sistêmicos da unidade de ensino, visto que os profissionais que nele 
atuam têm acesso à base de dados do sistema de gestão escolar, além de serem 
responsáveis pela gestão da documentação escolar e pessoal dos estudantes. 

Considerando essas afirmações, entende-se que a equipe que forma o eixo 
administrativo da escola e que estão sob a responsabilidade do CASF é a indicação 
ideal para ser encarregada pelo preenchimento e pela administração dos instrumentos 
de monitoramento e gestão escolar, os quais são característicos de uma escola que 
oferta Educação em Tempo Integral.

Além da própria restrição orçamentária, existe um teto de gastos com os 
componentes da Parte Diversificada no plano de aplicação?

No Plano de Aplicação do PROGEFE, elaborado no GRF, existe um grupo chamado 
Material Eletiva, que não possui itens pré-determinados para aquisição, viabilizando 
a compra de uma grande variedade de material para a escola. As compras devem ser 
materiais de consumo e estarem de acordo com o que está estabelecido na Portaria 
nº 144-R/2019.

O valor planejado para o grupo Material Eletiva vai depender da disponibilidade 
orçamentária da escola. É possível determinar um valor limite para cada componente 
curricular, internamente, junto ao diretor(a) e a equipe pedagógica.

Lembre-se que, caso seja necessário, o plano de aplicação pode ser reprogramado, 
por exemplo, quando dentro do planejado alguns recursos não são usados em 
sua totalidade para serviços e se, por alguma razão, faltar verba para material de 
expediente, os valores poderão ser realocados de um grupo para o outro desde que 
todos sejam de custeio, não podendo haver reprogramação de recurso de capital 
para custeio ou vice-versa.

É exigido do CASF a participação na reunião geral semanal entre professores 
e coordenação pedagógica?

De acordo com o Manual de diretrizes operacionais da Educação em Tempo Integral 
Sedu/ES, item 2.3, o CASF não tem obrigação de estar presente a essa reunião, mas 
é claro que esse pode ser um acordo feito entre toda a equipe gestora da escola.
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Caso seja acordado e seja interesse do CASF, ele poderá participar, sempre que 
possível, dessa agenda semanal. Contudo, é extremamente importante que a 
coordenação pedagógica faça um alinhamento constante com o CASF em relação 
aos encaminhamentos e desdobramentos da reunião geral semanal, pois, como 
visto neste caderno conceitual e formativo, no tópico “APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
PARA APOIO ÀS AÇÕES PEDAGÓGICAS”, o apoio do CASF é primordial na realização 
de muitas das tarefas pedagógicas que ocorrem no ambiente escolar.

Em caso de dúvidas na prestação de contas, ao fazer lançamento de determinado 
item como uma despesa de Capital ou de Custeio, existe algum material de apoio 
para consultas pontuais?

Sim, no próprio GRF há uma planilha para consulta de muitos itens que podem ser 
adquiridos pela escola. É possível, por exemplo, consultar se determinado item pode 
ser considerado como um capital ou como um custeio. Nessa planilha, os itens estão 
relacionados por grupos.

A planilha poderá ser consultada no GRF. Seguindo o caminho a partir do menu Principal, 
entrar em Consultas, depois entrar em Itens de despesas, preencher os campos com 
os dados da escola e, no campo cota, preencher se deseja fazer a consulta dos itens de 
custeio ou de capital.

Como o CASF é demandado quando há necessidade de aquisição de algum bem 
ou contratação de algum serviço terceirizado na escola que oferta Educação em 
Tempo Integral?

Por se tratar de uma equipe gestora, tanto o diretor quanto o CASF têm a responsabilidade 
de articular entre si as ações, tanto nas compras de maneira geral quanto na contratação 
de serviços.

Não existe um delimitador de funções, já que a responsabilidade financeira na 
unidade escolar é compartilhada entre os gestores. Além disso, para realizar qualquer 
compra, o pagamento deve ser efetuado inserindo-se, no sistema bancário, o CPF e a 
senha de ambos os servidores.

Portanto, essas duas funções precisam estar bem alinhadas no trabalho para melhor 
organizar a aplicação dos recursos financeiros da escola.

Como se harmoniza o trabalho do coordenador escolar com o trabalho exercido 
pelo CASF e a equipe do eixo administrativo?

Por vezes há uma confusão na divisão do trabalho desses membros das equipes da 
unidade de ensino que oferta Educação em Tempo Integral.

É esperado que o coordenador escolar possa identificar nos serviços terceirizados, 
na alimentação escolar, no apoio pedagógico e nas demais atividades em que se faz 
necessária a sua colaboração desvios de finalidade, bem como que ele contribua 
nas atividades rotineiras.
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Espera-se que o coordenador fiscalize, monitore, registre 
e dê condições para que o CASF atue de acordo com 
o esperado, respeitando as limitações do escopo de 
atribuições de cada uma dessas figuras.

Qual fluxo deve ser seguido, desde a publicação de 
uma Portaria até a inserção do documento no GRF e 
no OneDrive?

Primeiro o diretor escolar e o CASF devem convocar 
os membros do CE para uma reunião. Nesse 
encontro deverá ser elaborada uma Ata, que definirá 
a aplicação do recurso correspondente à Portaria. 
Todos os presentes na reunião devem assinar a 
Ata, que deverá ser impressa em 2 vias, em sinal de 
aprovação.

Após a aprovação da Ata pelo CE, o próximo passo é 
transferir as informações para o Plano de Aplicação 
no sistema GRF.

Após o lançamento é preciso levar o documento 
assinado à Superintendência Regional - Setor de 
Prestação de Contas - para aprovação. Com essa 
aprovação da Ata na SRE, a verba é transferida para 
a conta bancária do Conselho.

É importante ressaltar que a cada compra efetuada, 
de acordo com o Plano de Aplicação, o CASF deverá 
acessar o sistema GRF e inserir a Nota fiscal. É 
mandatório que o CASF colete a assinatura de 02 
servidores no verso de cada nota fiscal, logo após 
a entrega do material de consumo na escola ou ao 
final do serviço prestado. Somente ao final deste 
protocolo a documentação deverá ser escaneada 
e inserida no oneDrive da escola, conforme 
orientação das SREs. É importante ressaltar que 
toda a documentação deverá ser arquivada em 
lugar seguro e de fácil acesso para conferência, 
quando necessário, no final do processo de compra 
ou contratação de serviço .
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Pensar na secretaria escolar como um ambiente meramente burocrático é 
diminuir a sua importância e desconsiderar as suas contribuições para a 

atividade fim de uma unidade escolar, qual seja a oferta de uma educação de qualidade. 
Muito além de um espaço normatizado por legislações e procedimentos rotineiros, tomado 
por papéis e arquivos, é da secretaria escolar que parte significativa parcela dos dados que 
subsidiam os trabalhos pedagógico e docente.
De modo especial, a unidade que oferta Educação em Tempo Integral, tendo em vista as 
atribuições do CASF, adquire o mesmo nível de importância dado à direção, à coordenação 
pedagógica e até mesmo à sala de aula. Sendo a secretaria escolar a “porta de entrada” 
da escola, bem como a “porta de saída” dela, torna-se imprescindível que as ações nela 
desenvolvidas, mesmo as menores, sejam realizadas com comprometimento.
O cargo de CASF é uma posição que exige muitas habilidades do seu ocupante, tendo em vista 
que as suas demandas incluem o trato tanto de números, recursos financeiros e materiais 
quanto de documentos, ferramentas (informatizadas ou não) e pessoas. Cumprir com todas 
essas demandas requer uma intensa integração entre este profissional e todos os outros 
membros que constituem uma escola – servidores, estudantes e comunidade externa.
As orientações aqui expostas não abrangem todo o conhecimento necessário para a plena 
execução do trabalho do CASF, elas apenas norteiam as atividades de modo mais amplo. 
Portanto, faz-se necessário que as formas de enxergar e executar o trabalho sejam aprimoradas 
constantemente, e novas possibilidades sejam buscadas, desde que sempre alinhadas com a 
legislação e as diretrizes propostas para a Educação em Tempo Integral.
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Oi! Eu sou o Arthur Britto Neto! 
Nasci em Imperatriz/MA e atuo com 
a oferta de Educação em Tempo 
Integral desde o ano de 2019. 
Sou formado em Direito e, quando 
escrevi esse capítulo, atuava como 
Analista de Projetos na Equipe da 
Assessoria Especial de Educação 
em Tempo Integral.

Olá! Eu sou o Adalmir de Oliveira 
Nogueira! Nasci em Alegre/ES 
e atuo em escola com oferta de 
Educação em Tempo Integral desde 
o ano de 2020. Sou formado em 
Pedagogia e Didática e Psicologia 
da Educação e, quando escrevi esse 
capítulo, atuava como Pedagogo.

Oi! Meu nome é Alessandra Martins 
S. Verdin Bremer! Nasci em 
Governador Valadares/MG e atuo 
em escola com oferta de Educação 
em Tempo Integral desde o ano de 
2017. Sou formada em Ciências 
Biológicas e, quando escrevi  
esse capítulo, atuava como 
Coordenadora Pedagógica.

Olá! Meu nome é Aline Eduardo 
Machado! Nasci em Vila Velha/ES 
e atuo em escola com oferta de 
Educação em Tempo Integral desde 
o ano de 2017. Sou formada em 
Filosofia e, quando escrevi esse 
capítulo, atuava como Professora.
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Olá!  Eu sou a Laurice Marinho 
Sardenberg Rosa! Nasci em 
Cachoeiro de Itapemirim/ES e atuo 
em escola com oferta de Educação 
em Tempo Integral desde o ano de 
2017. Sou formada em Pedagogia e, 
quando escrevi esse capítulo, atuava 
como Coordenadora Pedagógica.

Olá! Eu sou a Bruna de Oliveira 
Bonomo! Nasci em Nova 
Venécia/ES e atuo em escola 
com oferta de Educação em 
Tempo Integral desde o ano de 
2017. Sou formada em Educação 
Física e, quando escrevi esse 
capítulo, atuava como Diretora.

Olá! Eu sou a Cássia Suyan Mota 
Ribeiro! Nasci em Castelo/ES  
e atuo em escola com oferta de 
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desde o ano de 2019. Sou 
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e, quando escrevi esse capítulo, 
atuava como Coordenadora 
Pedagógica. 
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atuo no CEIER desde o ano de 
2005. Sou formado em Física 
e Tecnólogo em Agronegócio e, 
quando escrevi esse capítulo, 
atuava como Professor e 
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Existem dez princípios que regem a Educação em Tempo Integral e são basilares 
para o funcionamento de todas as escolas. Somados a eles, existem oito 
princípios específicos da educação do campo. O que se busca, nesse capítulo, é 
fazer a abordagem de cada um deles, trazendo exemplos de práticas exitosas e 
conceituações sobre o significado e a aplicação de cada um deles dentro da escola. 

Os princípios tratados nesse capítulo são: Sustentabilidade, 4 Pilares da Educação, 
Protagonismo, Inclusão, Gestão Democrática, Equidade, Educação Interdimensional, 
Experimentação, Pedagogia da Presença e Contemporaneidade. Na especificidade 
do campo são: Formação humana, Interdisciplinaridade, Educação Ambiental e 
Sustentável, Princípios Agroecológicos, Temas Geradores, Trabalho como princípio 
Educativo, Pesquisa e Intervenção, Autonomia e Auto-organização. Todos eles são 
diretamente relacionados entre si, e a sua apropriação deve ser feita por toda a 
equipe escolar e os estudantes para uma formação realmente integral, no processo 
formativo e continuado, tão necessário para o cotidiano escolar.

INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

O presente capítulo tem como 
objetivo estabelecer os elementos 
norteadores para a discussão dos 
princípios da Educação em Tempo 
Integral, em busca de guiar o leitor 
para o entendimento do que rege a 
base da formação dos estudantes 
matriculados nessa oferta, sendo 
apresentados conceitos com 
embasamento teórico e formativo.

PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL



169PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL



170PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL

Inicialmente, antes de abordar de forma conceitual o princípio de Sustentabilidade, é importante 
pontuar sua ligação ao princípio de Educação Ambiental e Sustentável, presente na educação do 
campo, que será melhor tratado ao final desse capítulo.

A sustentabilidade é o princípio que propõe uma relação equilibrada com o meio ambiente e a 
compensação dos impactos causados pelas tecnologias, de modo a garantir qualidade de vida às 
gerações presentes e futuras. No entanto, esse princípio não está relacionado somente aos elementos 
ambientais, mas também ao tripé dos aspectos ambientais, sociais e econômicos.

Nesse sentido, a sustentabilidade deverá implicar mais autonomia, eliminação ou diminuição dos níveis 
de pobreza, solidariedade para com os mais desprotegidos, busca permanente por maior igualdade social, 
política e de gênero, redução crescente da desigualdade econômica e, por fim e não menos importante, 
participação efetiva e com sentido crítico dos seus cidadãos (FAUSTINO; AMADOR, 2016, p.5).

Dessa forma, a sustentabilidade deve ser reconhecida como uma ferramenta de olhar o mundo e o 
impacto humano no meio, levando em consideração os elementos pertencentes ao tripé. É importante 
refletir sobre a compensação desses aspectos no contexto analisado.

SUSTENTABILIDADE
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De acordo com Sachs (2002), a sustentabilidade alicerça-se 
em oito dimensões principais: social, cultural, ecológica, 
ambiental, territorial, econômica, política nacional e política 
internacional.  Isso reforça a ideia de que não podemos 
restringir o conceito apenas à lógica do meio ambiente, e sim 
estruturar o alcance. Para que uma política seja sustentável, 
ela necessita ser socialmente justa, ambientalmente correta 
e economicamente viável.
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AMBIENTALMENTE
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Elaborado por Marcelo Lema Del Rio Martins



Tal princípio perdura nos dias atuais, como um dos fundamentos básicos das ações 
pedagógicas para alimentar uma formação holística dos estudantes, de modo que 
estes, ao concluírem a etapa da educação básica na instituição, levem para a sua 
vida uma filosofia de respeito mútuo entre homem e natureza, aplicando a ideia da 
sustentabilidade e desenvolvendo um método inovador de produção. 
Segundo Boff:

Sustentável seria aquele crescimento econômico e desenvolvimento social que atendessem 
às demandas, sem sacrificar o capital natural e que estivesse aberto às demandas das 
gerações futuras. Elas também têm direito a herdar uma Terra habitável e uma natureza 
preservada. Mas esse desenvolvimento sustentável é impossível numa sociedade 
consumista, perdulária e desrespeitosa da Terra, da natureza e da vida (BOFF, 2012, p.19).

Uma análise das palavras do autor é o que nos coloca diante de um grande desafio: 
educar para defender a vida e o planeta Terra. É urgente pensar em um novo modelo 
de produção de alimento, é urgente repensar as práticas diárias, é urgente apresentar 
uma nova sociedade, respeitando e valorizando a interculturalidade dos territórios.
Nessa perspectiva, a educação oferece caminhos e alternativas de dialogar com o 
estudante sobre a construção de um novo olhar com a natureza, uma interação 
significativa entre homem e meio ambiente, relacionando e aproveitando toda a 
energia disponível para suprir as necessidades básicas do ser humano, sem destruí-la. 
Boaventura (2007) reforça a ideia da urgência da mudança social e da produção de 
conhecimento:

Não é simplesmente de um conhecimento novo que necessitamos; o que 
necessitamos é de um novo modo de produção de conhecimento. Não necessitamos 
de alternativas, necessitamos é de um pensamento alternativo às alternativas 
(BOAVENTURA, 2007, p. 20).

Essa necessidade baseia-se na difícil tarefa de compreender a complexidade da 
interculturalidade existente na sociedade atual, bem como de fazer uma reflexão 
epistemológica sobre a questão da Sustentabilidade.
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4 PILARES DA EDUCAÇÃO

À educação cabe fornecer, de algum modo, os mapas de um mundo complexo e 
constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que permite navegar através 
dele” (DELORS, 2001, p. 89).

Toda teoria pedagógica tem seus fundamentos baseados num sistema filosófico. É 
a Filosofia que, expressando uma concepção de homem e de mundo, dá sentido à 
Pedagogia, definindo seus objetivos e determinando os métodos da ação educativa. 
Ao trabalhar na área da educação, é sempre necessário tomar partido, assumir 
posições que são o reflexo da escolha de uma filosofia de vida. 

Delors (2001) aponta, como principal consequência da sociedade do conhecimento, 
a necessidade de uma aprendizagem ao longo de toda a vida, fundamentada em 
quatro pilares, que são, concomitantemente, pilares do conhecimento e da formação 
continuada.

Segundo o autor, a prática pedagógica deve preocupar-se em desenvolver quatro 
aprendizagens fundamentais, que serão para cada indivíduo os pilares do 
conhecimento, detalhados individualmente a seguir.

O conceito dos Quatro Pilares da Educação 
surge a partir do relatório publicado em 
formato de livro, intitulado “Educação: um 
Tesouro a Descobrir”, sob a coordenação de 
Jacques Delors, na Comissão Internacional 
sobre Educação para o Século XXI da Unesco, 
que ele presidiu entre os anos de 1992 e 
1996, subsidiando o trabalho das equipes 
escolares, sempre comprometidas a buscar 
uma educação de qualidade ao longo de toda 
a vida escolar do estudante, interligando-a 
entre os pilares.
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 ●  Aprender a conhecer indica o interesse, a abertura para o 
conhecimento, que verdadeiramente liberta da ignorância;

 ●  Aprender a fazer mostra a coragem de executar, de correr riscos, de 
errar, mesmo na busca de acertar;

 ●  Aprender a conviver traz o desafio da convivência, que apresenta 
o respeito a todos e o exercício de fraternidade como caminho do 
entendimento;

 ●  Aprender a ser, que, talvez, seja o mais importante por explicitar o 
papel do cidadão e o objetivo de viver.
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APRENDER A CONHECER 

Este pilar refere-se à necessidade de superar a visão tradicional da educação, cujo 
processo de ensino e aprendizagem sempre foi realizado de modo fragmentado e 
desvinculado da realidade.

Nesse sentido, o primeiro pilar – aprender a conhecer – contribui para o 
desenvolvimento de várias competências essenciais ao estudante, tais como: 
pensamento indutivo e dedutivo, raciocínio lógico, dentre outras. Partindo dessa 
afirmativa, o trabalho escolar embasa-se no sentido de que o estudante, exercitando 
o pilar conhecer, passe a se comprometer com quem está dentro e fora da escola. 

Nessa perspectiva, as ações pedagógicas devem contemplar reflexões sobre as 
vivências, os conflitos e como agir na realidade em que o estudante se encontra, 
pois aprender a conhecer passa pelo campo da argumentação, da análise, da 
organização de conceitos, dos pensamentos para a criação de oportunidades e das 
estratégias e ações. 

Na ação acima citada, o pilar conhecer dialoga com o pilar fazer, ultrapassando a 
concepção somente deste princípio, alcançando como resultado a adjacência com 
outros princípios – Protagonismo, Autonomia e Educação Interdimensional. Assim, 
como bem explica Celso Antunes, no exercício do pilar aprender a conhecer, o 
professor e/ou equipe escolar deve abordar os conteúdos de forma que o estudante 
exercite esse pilar.

É despertar nossa curiosidade. 
Não nos limitar ao conhecimento 
atual, mas ir em busca de novos 
conhecimentos. É expandir nossa 
mente. É buscar através de 
pesquisas e leituras ampliando 
nosso saber.
Ryllari Samora, estudantes da rede 
estadual do município de São Mateus/ES
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APRENDER A FAZER 

Aprender a fazer, o segundo pilar, está indissociavelmente ligado ao Aprender 
a conhecer. Ambos se relacionam com a aplicação prática dos conhecimentos 
construídos de forma ativa. Aprender a fazer significa posicionar-se com 
competência frente aos problemas que surgirem.

A questão que precisa ser respondida pelo professor é: “Como ensinar ao aluno   a 
pôr em prática os seus conhecimentos? E também, como adaptar a educação ao 
trabalho futuro quando não se pode prever qual será a sua evolução?” (DELORS, 
2001). Devemos destacar que o Aprender a Fazer não pode, pois, continuar 
a ter significado simples de preparar alguém para uma tarefa material bem 
determinada, para fazê-lo participar da produção de algo, mas também de como 
se posicionar e agir em uma sociedade de constantes mudanças e diversidades:

Aprender a fazer, a fim de adquirir, não somente uma qualificação profissional 
tecnicista, mas de uma maneira mais ampla desenvolver as potencialidades e 
competências que tornem a pessoa apta a enfrentar numerosas situações adversas 
e a trabalhar em equipe. Mas também, aprender a fazer no âmbito das diversas 
experiências sociais ou de trabalho que se oferecem aos jovens e adolescentes, 
oportunidades ao desenvolvimento do ensino alternado com o trabalho que leva 
ao caminho do sucesso (DELORS, 1998, P. 101)

Assim, cabe à escola proporcionar ao professor formações específicas para que 
possa desenvolver um trabalho significativo, levando o sujeito a compreender o 
seu papel na sociedade. Assim, com a aquisição de conhecimentos associados 
à tecnologia, possam ser agentes de superação da lacuna discriminatória entre 
o trabalhador manual e o intelectual.

É colocar tudo em prática.  
Colocar em prática os 
conhecimentos adquiridos dos 
outros pilares, as experiências 
e aprendizados com relação a 
convivência com as pessoas.  
É o pilar da ação. É fazer o  
que planejamos.
Ryllari Samora, estudantes da rede 
estadual do município de São Mateus/ES
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O aprendizado da convivência materializa-se quando se aprende a descobrir 
progressivamente o outro e a trabalhar em projetos comuns, que também 
acabam desenvolvendo o aprendizado para o trabalho em equipe, superando 
o individualismo.

 Para que todos possam viver juntos e aprender a conviver com os outros, a Educação 
tem um papel importantíssimo. O grande desafio é proporcionar uma reflexão acerca 
da construção coletiva. 

Partindo dessa premissa, orienta-se que a escola estimule que os estudantes 
façam amigos e compreendam a importância do trabalho em grupo e da 
organização em equipes, transmitindo intrinsecamente conhecimentos sobre a 
pluralidade da natureza humana.

É nesse pilar que se desenvolvem as aprendizagens significativas, necessárias 
aos relacionamentos interpessoais, que envolvem a aceitação do outro nas 
suas diferenças e que os estudantes possam experimentar realidades 
diferentes das suas, se (re)construindo a partir de outros pontos de vista e de 
outras experiências.

APRENDER A CONVIVER 

É muito importante para 
vivermos bem e em harmonia 
na sociedade. Então precisamos 
aprender a conviver com as 
diferenças e respeitar de forma 
mútua o outro.
Ryllari Samora, estudantes da rede 
estadual do município de São Mateus/ES
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APRENDER A SER 

O quarto pilar envolve a construção da identidade do ser humano sob a perspectiva de que é necessário 
educar de acordo com os princípios da ética. Para que este pilar manifeste-se nas instituições 
educativas, é imprescindível transformá-las. Elas devem estimular a criatividade, as práticas culturais, 
exercitarem o gosto pelo belo e pela convivência, pois só assim serão desenvolvidas. A educação deve 
contribuir para o desenvolvimento total da pessoa, espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido 
estético, responsabilidade pessoal, espiritualidade. 

A Educação não se apoia exclusivamente em uma fase da vida ou em um único lugar. Os tempos e 
as áreas educacionais devem ser repensados, completarem-se e interpenetrarem-se de maneira que 
cada pessoa, ao longo de toda a sua vida, possa tirar o melhor partido de um ambiente educativo em 
constante ampliação.

Com base nos Quatro Pilares da Educação, compreendemos que profundas mudanças precisam 
ocorrer no sistema de ensino. Não se ensina só pelas respostas dadas, mas principalmente pelas 
experiências proporcionadas, pelos problemas criados, pela ação desencadeada.

Assim, como preconizou Celso Antunes, o pilar “Aprender a Ser” leva o estudante a refletir 
sobre integridade, honestidade, solidariedade, companheirismo, entre outros valores.

A ação docente precisa se fundamentar em uma ação consciente para a construção de uma visão mais 
crítica e superadora dos princípios ideológicos, postos socialmente e legitimadores das desigualdades, 
proporcionando aos estudantes experiências concretas de uma educação emancipadora.

A educação deve ser inclusiva, buscando contextualizar as diferentes realidades. Portanto, a 
educação pode ser fator de coesão, considerando a diversidade dos indivíduos e dos grupos humanos 
e evitando tornar-se um fator de exclusão social (DELORS, 2003).

É um processo de 
autoconhecimento: conhecer 
as nossas qualidades, nossas 
limitações, nossos defeitos e 
nossas motivações. Nesse ponto, 
é muito importante conhecer 
nossos defeitos, para que 
saibamos onde melhorar, para 
sermos pessoas melhores.
Ryllari Samora, estudantes da rede 
estadual do município de São Mateus/ES
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OS QUATRO PILARES DA EDUCAÇÃO:  
UMA EXPERIÊNCIA NA REDE ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO
No ano de 2018, o Espírito Santo – por meio de uma construção coletiva – desenvolveu uma matriz de 
competências necessárias para a formação dos estudantes da rede estadual de educação, baseada na 
proposta de desenvolvimento intencional de autonomia dos estudantes proposto pelos quatro pilares 
da educação, descritos no Relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI da 
Unesco, onde foram apontadas as habilidades e competências necessárias no atingimento desse 
objetivo. Essa matriz foi representada por uma mandala centralizada pela Autonomia, perpassando 
pelos quatro pilares, e posteriormente pelas competências e habilidades a serem desenvolvidas em 
cada um desses pilares. Toda a produção resultou na seguinte consolidação:

Matriz de competência
Fonte: Currículo do Espírito Santo (2018)

Esse material serviu de base para o trabalho de formação dos profissionais da rede, com o intuito 
de preparação para atender às competências do século XXI, tão necessárias para a adequação à 
realidade do público atualmente atendido nas unidades de ensino.
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PROTAGONISMO

A palavra protagonismo, lembrando a sua origem etimológica, deriva do termo francês 
protagoniste, que, por sua vez, deriva do grego prõtagõnistës, o qual significa aquele 
que “combate na primeira fila; que ocupa o primeiro lugar; personagem principal” 
(MACHADO, 1990, p. 447).

Apesar de ter assumido vários significados e ser empregado como sinônimo de 
participação social, atuação cidadã, responsabilidade social, autonomia, dentre 
outros, o termo Protagonismo Juvenil vem sendo defendido pelo pedagogo mineiro 
Antônio Carlos Gomes da Costa como a atuação cidadã na luta por seus valores, 
posições e crenças (COSTA, 2000). 

O sentido de estimular o jovem a ser protagonista, em direção ao seu próprio 
objetivo, significa deixar de ser um mero reprodutor, passando a ser criador de ideias 
e atitudes. Assim, o educando passa a ser visto não como recipiente, mas como 
fonte autêntica de iniciativa, compromisso e liberdade (COSTA, 2000).

Essa mudança de postura em relação às atitudes dos estudantes pode desenvolver 
o empoderamento, a autoestima, o discernimento, a prática consciente dos deveres, 
a defesa de direitos e a implementação de novas ideias sobre a condição de vida 
dos jovens. Além disso, pode fomentar a busca ativa por informação e conhecimento 
e contribuir para a autoproteção do jovem em problemas sociais, como a prevenção 
da gravidez precoce e de doenças sexualmente transmissíveis, enfrentamento de 
situações de abusos e de variadas formas de violência e preconceitos, dentre outras.  

Diante do cenário atual, esse princípio educativo, quando bem desenvolvido na 
escola, pode auxiliar a sociedade no combate ao crescimento de uma série de 
problemas, como a falta de interesse das crianças, jovens e adolescentes na escola, 
evitando, assim, o aumento das taxas de evasão escolar, criminalidade e desemprego, 
atitudes antidemocráticas e antidialógicas, dentre outros, já que auxilia o educando 
a sonhar com o seu projeto de vida e atuar em prol de seus direitos e deveres de 
forma autêntica e responsável.

Como afirma Singer (2007), a conquista dessa autonomia depende de o estudante 
ter liberdade de escolha. É isso que significa a autonomia como ponto de partida. 
Apostando no desejo que o indivíduo tem de aprender e se desenvolver, cria-se um 
ambiente em que ele pode fazer escolhas. Seguindo seus interesses e buscando 
atingir objetivos específicos, em seu ritmo, os estudantes desenham suas trajetórias 
de aprendizagem. 
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PROTAGONISMO E PROJETO DE VIDA

A educação em tempo integral fomenta nos estudantes a busca pelos seus sonhos, 
estimulando-os a pensarem nos passos necessários para alcançarem suas metas e 
seus propósitos de vida. Dessa forma, é importante estimular a criação de espaços 
e de mecanismos de escuta e participação, bem como incentivar os estudantes a 
assumirem o papel principal das ações que executam. Através do princípio educativo 
do protagonismo, a escola poderá ajudá-los a identificarem a situação-problema e 
posicionarem-se diante dela com soluções para o bem comum.

Na prática, isso significa dizer que o educador precisa perceber que a formação 
do jovem atual deve priorizar a construção de cidadãos de direito em todas as 
suas dimensões: criativos, empreendedores, conscientes e participantes. Nesse 
entendimento, o papel do educador não é o de transmitir conhecimentos, mas o de 
criar e oferecer condições que potencializem a aprendizagem e o desenvolvimento 
integral de seus estudantes (SINGER, 2007).

PROTAGONISMO E CIDADANIA

Sabemos que muitos dos nossos estudantes não usufruem das mesmas condições 
de direitos básicos de saúde, moradia, segurança, dentre outros. Isso suscita em 
nós, educadores, algumas reflexões: como contribuir com a formação de cidadãos 
críticos e participativos, já que a nossa sociedade possui a tendência de relegá-los 
à passividade? Como educá-los para tornarem-se membros ativos, que provoquem 
mudanças em sua própria vida e no contexto local onde convivem? O ponto de 
partida precisa ser o estudante. A equipe escolar precisa organizar o seu plano de 
ação, o currículo, os tempos e espaços sempre pensando nele.

A escola, sem dúvida, é um dos espaços privilegiados para a formação e a promoção 
do jovem para a cidadania e a democracia. Entretanto, o que se pretende não é 
a mera repetição do modo de fazer, das ideologias já construídas por adultos, o 
que seria uma participação meramente manipulada.  A educação que queremos 
não é a que apenas impõe normas e regras e que se materializa num ambiente de 
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conformidade, obtendo uma falsa participação, mas sim um espaço de busca 
pela redução de desigualdades entre as minorias e conquistas para alcançarmos 
uma sociedade mais justa e equânime.

Quando participam da elaboração das regras, os estudantes desenvolvem uma 
consciência a seu respeito e também de seus direitos, ao mesmo tempo em que 
passam a valorizar a democracia e os cuidados com o bem-comum. Faz parte 
da passagem da heteronomia para a autonomia a superação de posturas e de 
atitudes egoístas e autoritárias por posturas e atitudes respeitosas e promotoras 
da solidariedade e do cuidado com o outro (SINGER, 2007).

PROTAGONISMO NA PRÁTICA 

Existem práticas exitosas, no incentivo dos estudantes, para a 
participação ativa na escola:

 ●  Criar uma caixa de sugestões/críticas/elogios em lugar específico 
da escola;

 ●   Criar grêmios e clubes estudantis;
 ●  Criar fóruns, onde os estudantes possam discutir temas 

relacionados aos problemas da escola e da comunidade, 
bem como da sociedade;

 ●  Incentivar a vivência obtida nas rodas de conversa entre a 
gestão e os estudantes;

 ●  Promover o compartilhamento de vivências entre estudantes 
de escolas diversas;

 ●  Incentivar a criação de projetos de comunicação, como 
rádios, jornais impressos, jornais online etc;

 ●  Implementar, com excelência, e dedicar-se às aulas de 
projeto de vida e às tutorias acadêmicas.

Quando a escola coloca o desenvolvimento do protagonismo juvenil como trabalho intencional de toda 
a equipe escolar, o processo de aprendizagem tende a acontecer de forma concomitante, considerando 
o processo de amadurecimento e corresponsabilidade dos estudantes com a escola e com os seus 
projetos de vida. As várias experiências vividas nas diversas redes, com oferta de educação em tempo 
integral pelo Brasil, têm demonstrado isso. E a melhoria dos resultados é expressiva, consolidando, 
assim, a necessidade do olhar para esse princípio dentro do trabalho pedagógico das unidades.
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Corroborando com essa ideia, Mantoan define inclusão como:
 [...] nossa capacidade de entender e reconhecer o outro e, assim, ter o privilégio de conviver e compartilhar 
com pessoas diferentes de nós. A educação inclusiva acolhe todas as pessoas, sem exceção. É para o 
estudante com deficiência física, para os que têm comprometimento mental, para os superdotados, para 
todas as minorias e para a criança que é discriminada por qualquer outro motivo. Costumo dizer que estar 
junto é se aglomerar no cinema, no ônibus e até na sala de aula com pessoas que não conhecemos. Já 
inclusão é estar com, é interagir com o outro (MANTOAN, 2005, p. 24, 25).

Antes da Constituição de 1988, não havia obrigatoriedade das instituições de ensino, sejam elas 
particulares ou públicas, matricularem estudantes com deficiência. O primeiro passo para promover a 
inclusão social dentro da escola, deu-se nos anos 1990, com a disposição do parágrafo 1º do artigo 
58 e do artigo 59 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, conhecida como Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Brasileira, que prevê:

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar 
oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013).
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às 
peculiaridades da clientela de educação especial. 
Art. 59.  Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:  [...] (BRASIL,1996).

INCLUSÃO

Segundo Fávero (2004), 
a inclusão significa, antes 
de tudo, deixar de excluir. 
Isso pressupõe que todos 
façam parte de uma mesma 
comunidade, e não de grupos 
distintos. Dessa forma, para 
deixar de excluir, a inclusão 
exige que o Poder Público e a 
sociedade em geral ofereçam 
as condições necessárias 
para todos.
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Fortalecendo as condições de acesso igualitário para todos, foi promulgada, no ano de 2015, a Lei 
nº 13.146, que em seu Artigo 1º institui:

[...]a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), 
destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania (BRASIL, 2015).

Nesse contexto, incluir é necessário, primordialmente, para melhorar as condições da escola, de 
modo que nela possam se formar gerações mais preparadas para viver a vida na sua plenitude, 
livremente, sem preconceitos nem barreiras.

É preciso reafirmar a escola como uma instituição que valorize suas potencialidades a partir do 
seu fazer pedagógico, desenvolvido em sala de aula e outros espaços com todos os estudantes. Ao 
pensar na oferta da educação em tempo integral, é importante fazer o seguinte questionamento: 
como significar o tempo do estudante com deficiência nesse modelo pedagógico? É possível incluir 
os estudantes com deficiência nas atividades curriculares da base nacional comum (BNC) e da 
parte diversificada? 

Afirma-se que o funcionamento humano vinculado a alguma deficiência depende das condições 
concretas oferecidas pelo grupo social, que podem ser adequadas ou empobrecidas (GOÉS, 
2002). Dessa forma, não é o déficit em si que trata o destino da criança, mas a maneira como a 
deficiência é significada pelas formas de cuidado e educação recebidas e pelas experiências que 
lhe são propiciadas.

Ao refletir sobre a inclusão das pessoas com deficiência, a partir da dimensão histórico-cultural do 
desenvolvimento humano, possibilita-se:

[...] a realização desse tipo de análise que é conhecer o sujeito em movimento, nas relações que 
estabelece em seu contexto, investigando as condicionantes dessas relações, visto serem elas que 
promovem a emergência do sujeito tal como se manifesta. Deste modo, sujeito e realidade se imbricam 
em um processo de constituição mútua. Assim, o método deve focalizar as relações, pois são nelas que 
o movimento entre o singular e o coletivo se expressa (SOUZA; ANDRADA, 2013, p.362).

Em complemento:
Há uma relação de dependência entre o desenvolvimento do ser humano e o aprendizado realizado num 
determinado grupo social e que a construção de conhecimentos se dá pela inclusão do sujeito com o 
meio e com o objeto de estudo, e nessa perspectiva o professor vai mediar essa relação e favorecer a 
interação, pois o professor é uma ferramenta essencial para que haja o desenvolvimento dos potenciais 
que o aluno poderá desenvolver (VYGOTSKY, 1995, p. 50).

Destacamos a importância da sensibilidade de toda a equipe no processo de inclusão, uma 
vez que a escola necessita de práticas pedagógicas diversificadas para que o estudante possa 
ser efetivamente inserido no ambiente escolar, a partir do atendimento de suas necessidades 
pedagógicas (CRISTOFOLETI; NUNES, 2019). Nesse sentido, Mantoan (2005) reforça que ambientes 
humanos de convivência e de aprendizado são plurais pela própria natureza. Assim sendo, a 
educação escolar não pode ser pensada nem realizada senão a partir da ideia de uma formação 
integral do estudante – segundo suas capacidades e seus talentos – e de um ensino participativo, 
solidário, acolhedor.

Essa ideia implica compreender a escola como um espaço onde todos os jovens e crianças possuem 
lugar para aprender, adquirir conhecimento e desenvolverem-se enquanto seres humanos.
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A seguir, serão apresentados exemplos práticos de inclusão em escolas de tempo integral: Que tal 
incluir estudantes com deficiência no grupo de acolhedores da escola?

 ●  Experiência positiva em uma unidade escolar, no município de São Mateus . Estudantes com deficiência 
intelectual fazem parte do grupo de acolhedores da escola. Eles fortaleceram suas relações sociais, 
melhoraram a comunicação (fala), sentiram-se mais motivados, dentre tantos outros avanços. No processo 
de escolha de acolhedores, não deixem de ofertar vagas para os estudantes com deficiência.

 ●  Que tal apoiar os estudantes com deficiência na criação de clubes? Este exemplo vem de Cachoeiro 
de Itapemirim, onde há um clube de contação de histórias idealizado por uma estudante com 
deficiência intelectual. Nos dias de clube, os estudantes realizam uma roda de leitura e contação de 
histórias por meio de gibis e livrinhos de literatura. Além disso, usam tabletes, permitindo acesso às 
tecnologias educacionais.

 ●  Outra sugestão vem de uma unidade de tempo integral de Linhares. Foi uma iniciativa dos professores 
de Libras de criar um grupo formativo. Esses profissionais convidaram os demais colegas para 
participarem de uma formação continuada, em serviço, a fim de contribuir na comunicação com os 
estudantes surdos. Além dessa iniciativa, foi criado um clube de protagonismo de Libras para contribuir 
com os demais estudantes no contato com o ensino de Libras.

 ●  Outra experiência de sucesso, na inclusão no tempo integral, vem de Vila Velha. A importância da 
pedagogia da presença do diretor e o engajamento de toda a sua equipe possibilitam aos estudantes 
com deficiência a adaptação às metodologias de ensino, considerando o tempo ampliado de trabalho 
com eles. O exemplo de um estudante com transtorno do espectro autista, em que a escola estabeleceu 
uma relação de cumplicidade com a sua família (mãe), e a parceria contribuiu para desenvolver sua 
autonomia e sua formação para a vida. O exemplo ainda fortalece a importância da tutoria no processo 
de adaptação dos estudantes com deficiência e o envolvimento da turma da qual eles fazem parte.

 ●  O próximo exemplo prático vem de Anchieta, onde o trabalho colaborativo é fundamental para a inclusão 
dos estudantes com deficiência no ensino técnico. Com o trabalho na sala de Atendimento Educacional 
Especializado (AEE), os estudantes avançam no processo de alfabetização, na organização da agenda 
e no incentivo na execução de trabalhos e apoio nas aulas práticas no laboratório. Como é o caso de 
um estudante com deficiência intelectual que criou um vínculo afetivo com as disciplinas técnicas e 
o professor, e faz parte de um grupo de estudante   que realiza manutenção elétrica em repartições 
públicas e não-governamentais.

 ●  Pensando nos desafios atuais da inclusão em tempos de pandemia, o próximo exemplo vem de Afonso 
Cláudio. O trabalho do Atendimento Educacional Especializado (AEE), articulado com a família, tem 
feito toda a diferença: as professoras, por meio dos recursos tecnológicos (Aplicativos Meet ou Zoom 
e chamadas de vídeo pelo WhatsApp), estimulam os pais a apoiarem a aprendizagem, incluindo 
adaptações das atividades das disciplinas com textos sinalizados, sinais abaixo das palavras, usando 
de recursos visuais (imagens ou objetos concretos), produção de frases e interpretação de texto, 
facilitando, assim, a aprendizagem da escrita e da leitura. 

 ●  O último exemplo vem de Vila Pavão, onde a rotina da Educação em Tempo Integral do campo tem 
propiciado aos estudantes público-alvo da educação especial aprendizagens significativas e prazerosas, 
pois teoria e prática caminham atreladas cotidianamente. Mediados por um contato íntimo com 
a natureza e com os animais, esses sujeitos revelam a superação de seus medos e inseguranças, 
refletindo no seu desenvolvimento, na participação nas atividades escolares e na integração social. 
A utilização dos recursos de multimídia, em destaque os softwares educacionais, tem proporcionado 
à educação especial novas possibilidades de ensinar e aprender de forma lúdica e atraente nessa 
modalidade de tempo integral.
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GESTÃO DEMOCRÁTICA

A gestão democrática baseia-se na articulação de atitudes e ações que incentivam a participação 
social, isto é, a comunidade escolar como um todo, de forma ativa, toma parte nas decisões da escola 
e em todo o processo de gestão.

O papel do gestor torna-se fundamental, pois deve entender que a administração escolar é uma 
atividade-meio e incentivar o fortalecimento do conselho escolar como instância deliberativa, na qual 
participam representantes de toda a comunidade, para decidir sobre as políticas educacionais, tomar 
decisões, deliberar o uso dos recursos, entre outras ações.

No Brasil, a ideia de uma escola com uma gestão democrática ganhou força a partir da segunda 
metade da década de 1980, com o processo de redemocratização do país. Ainda que antes disso, ela 
já fosse aplicada por muitos educadores. 

Foi nessa atmosfera que, uma década mais tarde, nasceu a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB), que continha 11 princípios fundamentais e passou a ter 12, a partir da Lei nº 12.796/13, dos 
quais destacam-se alguns: a) igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola; b) 
liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; c) 
pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; d) respeito à liberdade e apreço à tolerância; e) 
gestão democrática do ensino público e; f) consideração com a diversidade étnico-racial.

No Brasil, de acordo com a LDB (Lei 
n. 9.394/96), as instituições públicas 
que ofertam a Educação Básica 
devem ser administradas com base 
no princípio da Gestão Democrática. 
Da mesma forma, a Constituição 
Federal de 1988 estabelece 
princípios para a Educação no país, 
como a obrigatoriedade, a gratuidade 
(escolas públicas), a liberdade, a 
igualdade e a gestão democrática, 
regulamentados por meio de leis 
complementares.
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A gestão democrática pressupõe a participação efetiva dos vários segmentos da comunidade escolar 
– pais, professores, estudantes e funcionários – em todos os aspectos da organização da escola. 
Logo, tem como princípio a participação, a transparência e a implementação de políticas educacionais 
comprometidas com a qualidade do ensino.

Não se pode pensar em Gestão Democrática sem a participação, a presença e o comprometimento 
da comunidade. Sendo assim, os instrumentos que possibilitam a efetivação da Gestão Democrática 
são as Instâncias Colegiadas, como o Conselho de Escola, os Grêmios Estudantis e os Conselhos de 
Líderes. Essas organizações são compostas por representantes dos segmentos da comunidade com o 
objetivo de auxiliar a Equipe Gestora na função de gerir a escola, em busca de melhorias da qualidade 
no processo ensino e aprendizagem. Além disso, é possível incentivar a criação de comissões mistas 
para solucionar problemas pontuais apresentados pela comunidade escolar. Para essa participação 
ser efetiva, é importante e necessário que a Equipe Gestora informe e divulgue as ideias e ações para 
a comunidade escolar, com transparência.

Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação explicita os 
princípios que norteiam a 

gestão democrática
(LDB – 9394/96)

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão 
as normas da gestão democrática do 
ensino público na educação básica, 
de acordo com as suas peculiaridades 
e conforme os seguintes princípios:

I – participação dos profissionais da 
educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola;

II – participação das comunidades 
escolar e local em conselhos escolares 
ou equivalentes.

Gestão Democrática na 
Constituição Federal  

de 1988
A Constituição Federal, Carta 
Magna de nosso país proporciona 
um amparo legal para viabilizar a 
gestão democrática nas instituições 
escolares.

Art. 206. (...)

VI – gestão democrática do ensino 
público, na forma da lei

https://pedagogiaparaconcurso.com.br/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao-ldb/
https://pedagogiaparaconcurso.com.br/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao-ldb/
https://pedagogiaparaconcurso.com.br/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao-ldb/
https://pedagogiaparaconcurso.com.br/projeto-politico-pedagogico/
https://pedagogiaparaconcurso.com.br/projeto-politico-pedagogico/
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Gerir uma escola de forma democrática pressupõe algumas posturas dos gestores 
para garantir a efetivação desse princípio. É importante:

 ●  propiciar a participação de todos nas decisões, tornando-os corresponsáveis 
pelos resultados;

 ●  articular as relações entre todos os segmentos, em torno da proposta 
pedagógica que se quer desenvolver; 

 ●  primar pela transparência e comunicação nos processos de gestão, facilitando a 
implantação de procedimentos ou mecanismos de participação.  

São 7 pilares da gestão democrática escolar apresentados aqui, para dar base 
à atuação e ao aprofundamento desse princípio dentro das unidades escolares. 
Para dar efetividade ao princípio, é fundamental o engajamento das equipes em 
quaisquer iniciativas.

OS PILARES DA GESTÃO 
DEMOCRÁTICA ESCOLAR

Gestão Pedagógica
Em todo o processo de gestão, é imprescindível estabelecer metas e objetivos. Quando 
o assunto é gestão pedagógica, trata-se principalmente da gestão das atividades, dos 
projetos pedagógicos, do corpo docente e do conteúdo a ser ministrado aos estudantes.

A gestão pedagógica deve ter como foco a melhoria da didática, da apresentação 
do conteúdo e de outras práticas educacionais, a fim de garantir a qualidade da 
educação na instituição. Essa área é essencial para motivar os professores a 
mediarem a aprendizagem e fazer com que os estudantes transformem informações 
em conhecimento.

Gestão Administrativa
O foco dessa gestão é a otimização de recursos e a integração dos setores da escola, 
com o objetivo de garantir a excelência no ensino e nas práticas pedagógicas. As 
estratégias de atuação devem estar sempre bem definidas e alinhadas com a equipe 
administrativa da escola.
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Gestão Financeira
No contexto da gestão dos recursos financeiros, ressalta-se a importância 
da responsabilidade assumida com relação à administração de recursos 
públicos e aos interesses e necessidades da comunidade escolar.

Gestão de Pessoas
Além da convivência diária entre todas as pessoas da escola, outra 
preocupação da gestão está relacionada aos recursos humanos, que 
tem como principal atribuição engajar a equipe na aplicação do projeto 
pedagógico e disseminar a prática dos princípios educativos.

A gestão de pessoas também cuida das novas contratações, além de 
participar ativamente do desenvolvimento dos profissionais da escola 
por meio de capacitações e formações. Portanto, a gestão de recursos 
humanos é imprescindível para que os trabalhadores da unidade 
escolar exerçam as suas atribuições de forma integrada, com foco nos 
objetivos da instituição, engajados e motivados.

Gestão da Comunicação
A gestão de comunicação deve ser feita de maneira que garanta a toda 
a comunidade escolar a ciência do processo de aprendizagem.

Com a organização dos fluxos da comunicação, todos entendem 
seus deveres e compromissos dentro da escola, bem como recebem 
informações relevantes para o desenvolvimento social e acadêmico 
dos estudantes.

Assim como os recursos humanos, a gestão da comunicação clara, 
direta e não violenta está comprometida com o bom relacionamento 
entre as pessoas inseridas no ambiente escolar. Cabe destacar também 
que a comunicação é um ponto fundamental no exercício da gestão 
democrática, porque fundamenta as decisões tomadas pelo conjunto 
da comunidade escolar.
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Gestão de Tempo
A organização do cotidiano escolar deve buscar a otimização dos fluxos de 
trabalho e melhorar a qualidade da educação. O foco aqui é na efetividade 
do processo de ensino-aprendizagem e formação dos estudantes.

Assim, a reflexão sobre o que pode ser melhorado é de extrema 
importância para tornar a gestão escolar mais eficiente e produtiva. 
Quando os processos se tornam rotinas, oportunidades de otimização 
e ganhos de tempo não são percebidos, por isso é necessário atentar-
se a maneiras de tornar o trabalho mais eficiente, buscando estratégias 
atuais e tecnológicas que permitem a organização dos fluxos e melhor 
gestão do tempo dentro do contexto escolar.

Gestão da Tecnologia Educacional
Cada vez mais essencial, a gestão da tecnologia educacional surge a 
partir das mudanças promovidas pela revolução tecnológica e passa a 
ser responsável pela inserção desses recursos de forma consciente e 
relevante nas escolas.

É importante que as escolas invistam na formação e no conhecimento 
das estratégias tecnológicas, que podem servir de auxílio na organização 
escolar e no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes.
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EQUIDADE

Pensando no princípio da Equidade como eixo norteador de políticas públicas educacionais 
desenvolvidas no Espírito Santo, torna-se válido buscar seu significado na história.

O conceito de equidade é reconhecido desde a Grécia Antiga, quando Aristóteles faz a relação com o 
significado de justiça, definindo como:

(...) a qualidade que nos permite dizer que uma pessoa está predisposta a fazer, por sua própria escolha, 
aquilo que é justo, e, quando se trata de repartir alguma coisa entre si mesma e a outra pessoa, ou entre 
duas pessoas, está disposta a não dar demais a si mesma e muito pouco à outra pessoa do que é nocivo, 
e sim dar a cada pessoa o que é proporcionalmente igual, agindo de maneira idêntica em relação a duas 
outras pessoas. A justiça, por outro lado, está relacionada identicamente com o injusto, que é excesso e 
falta, contrário à proporcionalidade, do útil ou do nocivo. (...). No ato injusto, ter muito pouco é ser tratado 
injustamente, e ter demais é agir injustamente (ARISTÓTELES, 1999, p. 101).

O Banco Mundial faz uma importante distinção entre igualdade e equidade, salientando que:
A equidade não significa a igualdade de renda ou de situação de saúde ou qualquer outro efeito específico. 
Pelo contrário, é à busca de uma situação em que as oportunidades sejam iguais, ou seja, em que o 
esforço pessoal, as preferências e a iniciativa – e não as origens familiares, casta, raça ou gênero – sejam 
responsáveis pelas diferenças entre realizações econômicas das pessoas (BANCO MUNDIAL, 2006).

Entende-se que as políticas públicas educacionais, pautadas no conceito de equidade, devem ter como 
foco a ideia de que as oportunidades independem da etnia, do gênero ou da condição socioeconômica. 
Quando observadas as desigualdades de poder e de renda na sociedade, também é possível perceber 
a sua relação com oportunidades desiguais. 

O Brasil é reconhecido como um país 
profundamente marcado por desigualdades 
sociais, comprovadas por seu alto nível de 
concentração de renda e insuficiência de 
políticas públicas para a minimização dessa 
problemática, o que fortalece o processo de 
exclusão social. A educação está inserida 
nesse panorama, pois é possível notar visíveis 
diferenças de oportunidades, com evidências 
de acesso desigual ao sistema de ensino.
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Nessa perspectiva, garantir o direito de aprendizagem significa garantir que todos tenham condição 
de oportunidades educacionais e, do mesmo modo, que todos possam alcançar o desenvolvimento 
necessário a sua inserção social.

É necessário enfatizar que igualdade e equidade não são sinônimos, ainda que tenham relação, 
considerando que a equidade não pressupõe oportunidades iguais a todos.

Segundo o e-book “Nivelamento: do conceito à prática” (2020):

Igualdade - visa garantir que todas 
as pessoas recebam o mesmo para 
que tenham qualidade de vida.

Equidade - envolve a tentativa de 
entender e fornecer às pessoas aquilo 
que elas precisam para ter qualidade 
de vida. 

Os dois conceitos têm o mesmo objetivo de promover justiça (por meio da garantia da qualidade 
de vida a todos). Porém, o princípio da igualdade só funcionaria se todas as pessoas começassem 
as suas vidas do mesmo ponto de partida, sob os mesmos fatores e condições e precisassem das 
mesmas coisas.

Pensando no contexto da escola, nos diferentes processos de aprendizagem, nas bagagens e trajetórias dos 
estudantes, a diretriz norteadora mais adequada é a EQUIDADE. É preciso entender os desafios e barreiras 
enfrentadas por cada estudante ou grupos de estudantes e fornecer suporte adequado a cada um para 
ajudá-los a superá-las. Apesar de não se ter garantia de que os resultados sejam idênticos, o propósito 
principal é que se busque uma igual oportunidade de sucesso a todos (ESPÍRITO SANTO, 2020, p. 14).

Fonte: Programa Elas. Disponível em: https://programaelas.com.br/diferenca-de-equidade-e-igualdade-de-genero/
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Segundo Scotti (2007), a ideia de equidade refere-se a uma concepção 
de distribuição justa, que respeita a igualdade de direitos. Dessa forma, 
a distribuição dos bens em questão deve respeitar uma proporção relativa 
ao direito de cada um. Distribuição equitativa não é equivalente à ideia de 
distribuição igualitária. 

Nessa perspectiva, como estruturar a política de educação integral com 
qualidade e equidade? 

Sem dúvida, a educação integral é um dos marcos do Plano Nacional de 
Educação e para que seja assegurada a integralidade na formação dos sujeitos, 
é necessário promover um jeito diferente de fazer a educação. É preciso articular 
um novo modelo pedagógico, dentro do tempo ampliado de permanência dos 
estudantes, com uma configuração que repense os componentes da gestão 
educacional, as parcerias, a proposta curricular, a formação dos professores, a 
infraestrutura, dentre outros. A educação integral tem sido apontada como um 
caminho para avançar na equidade do ensino público brasileiro, contribuindo 
para a redução das desigualdades sociais, inclusive podendo fazer a diferença 
em comunidades em situação de vulnerabilidade social.

Diante das conceituações acima, é possível concluir que políticas afirmativas 
pretendem reparar as desigualdades, fortalecer o pluralismo e a diversidade 
e reduzir ou eliminar as barreiras que se impõem ao avanço das minorias em 
nossa sociedade.

Além disso, é imprescindível e de suma importância que todas as ações 
da escola e no desenvolvimento de todas as metodologias, o princípio da 
Equidade seja observado e considerado, garantindo que todos os estudantes 
e suas diversidades sejam vistas, possibilitando, assim, a ampliação e a 
potencialização de oportunidades de vida a todos.
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A educação interdimensional é um princípio que compreende o processo educativo como garantia do 
desenvolvimento humano, em todas as suas dimensões, sejam elas intelectuais, físicas, emocionais, 
sociais ou culturais. Nesse sentido, os estudantes passam a se desenvolver na sua integralidade, 
constituindo-se enquanto sujeitos proativos, para além das suas competências acadêmicas. 

Costa (2001) descreve em seus escritos que o desenvolvimento integral do educando dá-se pela 
totalidade de conexão desse ser em aspectos afetivos, espirituais, corporais e racionais .

ASPECTOS
AFETIVOSASPECTOS

ESPIRITUAIS

ASPECTOS
CORPORAIS

EDUCAÇÃO
INTERDIMENSIONAL

ASPECTOS
RACIONAIS

Com o advento das novas tecnologias e da passagem da modernidade à pós-modernidade, a escola - 
lugar de encontro entre opiniões diversas - não pode mais permanecer estática a essas transformações. 
Nesse sentido, o fazer pedagógico desatraca do lugar de pseudossegurança que o papel unilateral 
da instrução pura e simples lhe oferece e parte rumo às proposições acerca de não ser o indivíduo 
apenas uma máquina, mas um sujeito proativo, constituído por suas subjetividades nas diferentes 
dimensões humanas.

EDUCAÇÃO INTERDIMENSIONAL 

https://educacaointegral.org.br/glossario/desenvolvimento-integral/


196PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 196PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL

Dessa forma, movidos pela necessidade de evolução das dimensões humanas nos processos 
formativos, para além da dimensão racional e técnica, é que, segundo Goergen (2019), o sentido da 
educação integral humanista é a formação humana para a autonomia e a liberdade. [... ] Ao superar 
a atitude de agregar conhecimentos, a busca pela verdade transforma a existência por meios de 
esforços próprios do cuidar de si (relacionado à vida em sua totalidade), no qual o sujeito trabalha 
intencionalmente para se elaborar e transformar por meio do qual vai se completando.

Corroborando com essa ideia, o Relatório sobre a Educação para o século XXI da Unesco discorre que: 
[...] a educação deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa – espírito, corpo, inteligência, 
sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal e espiritualidade. Todo ser humano deve ser 
preparado, em especial pela educação que recebe na juventude, para elaborar pensamentos autônomos 
e críticos, bem como para formular seus próprios juízos de valor, de modo que possa decidir, por si mesmo, 
como agir nas diferentes circunstâncias da vida (UNESCO, 1990).

Pautada no princípio da Educação interdimensional, a escola com oferta de Educação em Tempo 
Integral constitui-se como um ambiente favorável à criação de oportunidades que demonstrem 
ao estudante a importância de desenvolver suas competências socioemocionais, para além das 
competências cognitivas, como preconiza a excelência acadêmica. O estudante precisa compreender 
que, ao concluir seu percurso acadêmico na educação básica, se deparará com exigências de uma 
sociedade moderna e competitiva, seja no mundo do trabalho, seja no mundo acadêmico ou em 
qualquer outro espaço que deseje alcançar.

Nessa perspectiva, a compreensão é de que o ser humano trata-se de um ser de relações e 
possibilidades, envolto por um mundo complexo e dinâmico, sendo imprescindível ter presente na 
condição humana a de estar em constante aprendizagem e transformação. E, negar essa condição 
ontológica do ser humano, significa instaurar processos de desumanização (DELORS, 2003). 

A proposta pedagógica das escolas que ofertam Educação em Tempo Integral precisa promover 
ações educativas movidas pela intencionalidade de formar os estudantes dentro dessa concepção de 
integralidade. Acredita-se que, por meio do desenvolvimento do sujeito em suas diversas dimensões, 
é possível a constituição de uma identidade que proporcione condições para o enfrentamento de 
situações desfavoráveis e frustrantes. 

Assim, a formação do sujeito pode lhe pavimentar o caminho em busca da satisfação, da felicidade 
e da plenitude, para além do contentamento imediato das necessidades básicas, e possibilita ao 
mesmo tempo em que lhe oferece os elementos necessários para a conquista de seus sonhos através 
da construção do seu projeto de vida.

Para Costa (2008), a proposta de trabalho direcionada à formação do cidadão pleno transpõe a 
ideia de que a escola é a detentora do conhecimento e que o estudante é uma tábula rasa. A visão 
horizontal da educação moderna vai além dos muros da escola, exigindo uma inovação de todos os 
envolvidos no processo.

E, ao pensar a formação do sujeito, considerando a necessidade de sensibilizar todos os envolvidos 
nesse processo, torna-se necessário envolver outros princípios educativos, discutidos nesse material, 
considerados indissociáveis ao princípio da educação Interdimensional.
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No ano de 2019, a Equipe do CEEFMTI Senador Dirceu Cardoso, município 
de Muqui, no Espírito Santo, propôs aos estudantes um mês de trabalho com 
atividades de sensibilização sobre a prevenção ao suicídio. Após constatar um 
elevado número de estudantes com indícios de ansiedade, depressão, “cutting”, 
entre outros, verificou-se a urgência de propor um trabalho que os levasse à reflexão 
sobre o respeito e a valorização da vida através de ações nas quais eles mesmos 
se propusessem a não ser apenas parte do problema, mas também solução.

A partir de um planejamento coletivo que perpassou desde a disciplina de 
Projeto de Vida até as disciplinas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi 
desenvolvido o projeto “Diga sim à vida”. Foram movimentados, intencionalmente, 
os conteúdos da BNCC, como também atitudes, habilidades e valores necessários 
ao desenvolvimento intra e interpessoal.

Como culminância, o projeto contou com o compartilhamento de um café da 
manhã entre os estudantes e a comunidade, na unidade de ensino, no dia 
28 de setembro de 2019. De lá, todos prosseguiram para um passeio ciclístico e 
uma caminhada pelas ruas da cidade com a entrega de panfletos informativos a 
respeito de saúde mental.

Por meio dessa ação, a Comunidade Escolar pode acessar e apresentar tanto aos 
estudantes quanto à comunidade do entorno da escola os fundamentos sobre os 
cuidados uns com os outros, baseados no conceito da empatia.

PRÁTICAS EXITOSAS

(Fotos do projeto “Diga sim à vida”)
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PRÁTICAS 
EXITOSAS

(Fotos do projeto “Diga sim à vida”)
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PRÁTICAS 
EXITOSAS

(Fotos do projeto “Diga sim à vida”)



200PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL

EXPERIMENTAÇÃO

O princípio da experimentação pode ser definido como a prática de atividades 
experimentais enquanto abordagens de situações práticas que podem ser utilizadas 
por professores para despertar a curiosidade, estimular a investigação e obter 
resultados positivos que possam promover a compreensão do conhecimento, 
não dissociando teoria e prática. Assim, a experimentação se apresenta como 
uma estratégia que pode facilitar a criação de problemas reais, que permitem a 
contextualização (GALIAZZI; GONÇALVES, 2004).

Assim, as atividades que abandonam a rígida orientação dos procedimentos, 
experimento tipo receita, podem ampliar o espaço para debates contextualizados 
entre os alunos e o professor, proporcionando condições que possam enriquecer o 
processo de ensino e aprendizagem (GIL PÉREZ; CASTRO, 1996).

A escola precisa criar espaços que incentivem a autonomia e a emancipação através 
de práticas experimentais, de modo que os estudantes possam compreender 
os fenômenos discutidos e os conceitos envolvidos, tornando-se agentes de 
transformação nos espaços que ocupam, seja na sua casa, na sua rua, no seu bairro, 
no seu clube, na sua cidade, dentre outros.

Nossas práticas experimentais 
tem tido o caráter de repetições 
acríticas para a aplicação direta 
e confirmações de conceitos, ou 
tem oportunizado a resolução de 
problemas por meio da elaboração, 
testagem e discussão de hipóteses, 
levando os estudantes a entenderem 
os fenômenos discutidos e os 
conceitos envolvidos conforme nos 
propõe Ferreira e colaboradores  
(2019)?
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Como exemplo desse movimento científico, dentro das escolas de tempo integral, observamos o 
protagonismo juvenil dos estudantes do CEEFMTI Marita Motta Santos, no município de São Mateus, 
no Espírito Santo, através da realização da Feira Mateense de Ciências e Engenharias (Femace), 
no ano de 2019, em parceria com o IFES – Campus São Mateus. 

Através do método científico, os estudantes do Ensino Médio foram provocados a identificar uma 
situação problema a ser investigada em “mãos à ciência”. Cumprindo todo o percurso metodológico de 
uma pesquisa, os estudantes escreveram o projeto de pesquisa, seguiram as etapas e os resultados 
e discussões dos projetos científicos foram apresentados à comunidade escolar e à comunidade em 
geral, em um evento envolvendo várias outras escolas do município e cidades vizinhas, conforme 
ilustram as imagens:

    

Bassoli (2014) destaca que o professor tem um papel central nessa atividade, pois cabe a ele:

[...] problematizar as demonstrações práticas de modo a propiciar o engajamento intelectual dos alunos com 
os objetos e fenômenos apresentados. Da mesma forma, os alunos podem ser organizados em grupos para 
discutir determinadas questões que envolvam os objetos de estudo, favorecendo, assim, a interatividade 
social (BASSOLI, 2014 p. 582).

As feiras científicas das escolas devem fomentar pesquisas nas 
diferentes áreas de conhecimento, que compõem nosso currículo 
escolar. Além disso, é uma importante oportunidade para os 
estudantes de enriquecerem o seu projeto de vida.



Lima (2017) aponta um caminho interessante a seguir para o trabalho com a 
experimentação: o da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), onde se propõe um 
método que consiste em sete passos ou etapas, conforme o quadro a seguir:

PASSO 1 Esclarecer termos e expressões no texto do 
problema

PASSO 2 Definir o problema

PASSO 3 Analisar o problema

PASSO 4 Sistematizar análise e hipóteses de 
explicação ou solução do problema

PASSO 5 Formular objetivos de aprendizagem

PASSO 6 Identificar fontes de informação e adquirir 
novos conhecimentos individualmente

PASSO 7 Sintetizar conhecimentos e revisar hipóteses 
iniciais para o problema 

Extraído de LIMA (p. 426, 2017).

Para que o processo de experimentação seja pleno, na experiência do estudante, 
é necessário que o eixo pedagógico da escola tenha intencionalidade nas ações 
pedagógicas. As metodologias propostas pelos professores não podem apenas ser 
conceituais e devem passar a ter a preocupação em aproximar o conteúdo com as vivências 
históricas e culturais que cada discente carrega, fazendo com que a aprendizagem faça 
sentido na aplicabilidade cotidiana e se transforme em conhecimento, deixando de ser 
apenas um conteúdo previsto e dado, e sim aprendido.

202PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL
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No ano de 2020, no CEEFMTI Professor José Leão Nunes, município de Cariacica, no Espírito Santo, 
identificou-se uma prática exitosa, fundamentada na Aprendizagem Baseada em Problemas e 
potencialmente transformadora da realidade no entorno do estudante, que foi denominada de “Um 
Conforto a Distância”.

Extraído de SEDU (p. 174, 2020).

Os estudantes selecionaram a temática relacionada à pandemia da COVID-19 e observaram a 
existência de desdobramentos que impactaram os estudantes da escola – sociais, emocionais, 
acadêmicos e sanitários. Esses Jovens Protagonistas, apoiados pela Equipe Pedagógica, decidiram 
refletir a respeito da repercussão da pandemia sobre os seus pares.

Esse movimento levou à discussão e à produção de vídeos individuais, orientados à interação e à 
promoção da qualidade de vida aos colegas em isolamento. Sua fundamentação atitudinal foi sobre os 
elementos da Educação Interdimensional, sobre princípios de gestão (como Educação pelo Exemplo, 
Liderança Servidora e Motivadora), bem como sobre o fortalecimento da corresponsabilidade discente 
sobre o seu desenvolvimento, no que toca o Eixo Formativo “Formação Acadêmica de Excelência”.

O conteúdo dos vídeos individuais girou em torno do incentivo aos colegas no respeito às normas 
sanitárias de segurança, ao encorajamento, aos cuidados para com a vida emocional e acadêmica, 
bem como à manutenção do vínculo com a escola.

PRÁTICAS 
EXITOSAS
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Unidos esses vídeos a uma série de fotos, feitas no período do acolhimento 
inicial e ao longo das aulas ministradas entre fevereiro e março de 2020, 
foi realizada a publicação de um vídeo único no canal do YouTube.

Possivelmente, ações subsequentes envolveriam: observação dos efeitos dessa 
intervenção; sua problematização em grupos para a definição de hipóteses 
readequadas às diferentes reações dos estudantes público-alvo da ação; 
nova investigação na literatura, a fim de averiguar os pontos convergentes e 
divergentes ao propósito da produção do vídeo como ferramenta de promoção 
de qualidade de vida, motivação e consolidação dos colegas ao Programa 
EscoLAR1, com contribuições à formação acadêmica no período de pandemia; 
proposta de nova intervenção; elaboração e apresentação de relatório e análise 
das ações, com o auxílio do ciclo PDCA, a fim de replicar a ação ou corrigir as 
rotas nos pontos de atenção identificados.

Para além de fazer experiências e executar práticas experimentais, é importante 
ressaltar que a experiência é também vivência, e que a aprendizagem significativa 
passa pela integração das diferentes áreas de conhecimento.

As Feiras de Ciências (no sentido que extrapole a abordagem das Ciências da 
Natureza) e demais atividades de cunho experimental também se constituem como 
metodologias ativas, como o ensino por meio de projetos para o desenvolvimento 
integral dos estudantes, utilizando situações problematizadoras na busca de 
soluções, o que promove a criatividade e as habilidades de investigação.

Esses são alguns exemplos ou sugestões apontadas, a fim de atender às 
necessidades docentes de troca de experiências sobre a realidade sócio-
histórica que contemple os Currículos como parte do patrimônio cultural 
humano, ao mesmo tempo em que pode proporcionar aos estudantes espaços 
que fomentem o desenvolvimento de sua autonomia e emancipação por meio 
da oferta de uma educação plena de sentidos.

1  EscoLAR é o programa de Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) instituído 
pela Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo. O programa, regulamentado pela 
Portaria Nº 048-R, de 02 de abril de 2020, contempla um conjunto de recursos capaz de apoiar 
as escolas e os professores a darem continuidade ao processo de ensino e aprendizagem por 
meio da complementação das aprendizagens já adquiridas e do desenvolvimento de novas 
aprendizagens por parte dos estudantes, favorecendo também o reforço escolar. Disponível em 
https://sedu.es.gov.br/escolar/o-que-e-o-programa-escolar.
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PEDAGOGIA DA PRESENÇA

Por influência da obra do pedagogo brasileiro Antônio Carlos Gomes da Costa, essa metodologia 
foi adotada como um dos princípios educativos do modelo pedagógico nas escolas com oferta 
de Educação em Tempo Integral do estado do Espírito Santo. Esse princípio é uma corrente de 
pensamento que afirma ser a formação do vínculo autêntico entre educador e educando umas das 
formas mais eficazes de contribuir para a aprendizagem e o estímulo do potencial dos estudantes, 
visando sempre à proximidade de relacionamentos entre equipe escolar e estudantes. A base da 
Pedagogia da Presença é, portanto, a reciprocidade.

Segundo Costa (1999), quem se propõe a assumir essa modalidade de trabalho educativo deverá 
apresentar, além de solidez, o autodomínio dos impulsos e uma inclinação sadia pelo conhecimento 
dos aspectos da vida do adolescente, testemunhando as suas dificuldades e o seu potencial para 
superá-los. Essa aptidão básica, de forma alguma é intelectual: ela implica simpatia, compromisso, 
solidariedade, ou seja, capacidade de relacionamento positivo com qualquer tipo de jovem, 
independentemente do que ele tenha feito ou do que aparenta ser.

A Pedagogia da Presença parte do 
pressuposto de que é essencial o 
educador exercer uma influência 
construtiva na vida dos educandos, 
sendo esse “exercício da presença” 
um princípio-chave para a prática do 
educador (COSTA, 2001). Portanto, 
exercer a Pedagogia da Presença, 
dentro do âmbito escolar, é construir 
uma relação de reciprocidade com o 
estudante, compartilhando o tempo, 
as vivências e experiências, sendo 
uma referência positiva e capaz de 
impactar diretamente na construção 
do projeto de vida.
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Costa (1999) também reforça que a função também exige a capacidade de 
autoanálise. É a partir de uma consciência perspicaz de si que é possível ao 
educador perceber corretamente que parte de sua personalidade ele projeta 
em qualquer ação. Sem essa abertura para a interioridade, a propensão do 
educador é atribuir tudo o que acontece de negativo ao próprio educando e as 
suas condições de trabalho, eximindo-se de colocar-se a si mesmo como parte 
dos problemas. Mais do que responder às exigências e aos temores desse tempo 
de crise, o educador orientará sua atuação para as necessidades humanas e 
materiais dos adolescentes.

Um dos grandes desafios da educação para o século XXI diz respeito às questões 
da convivência harmoniosa entre as pessoas, considerando as diferentes formas 
de pensar. Tal desafio ultrapassa o saber acadêmico e vai ao encontro da formação 
de um ser humano mais completo. Nesse contexto, o que se faz necessário é 
falar em afetividade, autoestima, presença, construção e participação. 

Para Costa (2001), uma das grandes tarefas do nosso tempo é possibilitar ao 
educando com o qual trabalhamos a sensação/certeza de que ele tem valor para 
alguém, desenvolvendo, a partir disso, o seu autoconceito, a sua autoconfiança 
e a sua autoestima.
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No exercício da Pedagogia da Presença, a aceitação e a compreensão são muito 
importantes, pois quando o educando se sente aceito e compreendido tem sua 
estima elevada. No momento em que o estudante percebe que tem valor para 
alguém, ele sente confiança em si mesmo para construir um projeto de vida e 
começa a compreender a escola com um olhar de pertencimento.

Sabemos que a escola do Século XXI precisa apoiar os estudantes na sua 
formação interdimensional. Sendo assim, o ser humano não pode ser rotulado, 
pois se encontra em processo de desenvolvimento e evolução. Isso ocorre a partir 
da interação com o meio, e essa interação não é uma finalização, mas a condição 
para o equilíbrio da pessoa em desenvolvimento. Nesse ponto, a escola é um 
excelente espaço para que ocorram essas interações.

Tão importante quanto as metodologias utilizadas nas instituições de ensino é 
a abertura do espaço que a afetividade ocupa na construção do conhecimento 
acadêmico. Em tempos tão desafiadores, acalenta saber que pode ser dado tanto 
aos docentes quanto aos discentes o direito de sonhar e que, em uma escola 
acolhedora, todos têm a oportunidade de aprender juntos, de forma significativa, 
construindo teorias e desenvolvendo habilidades. 

Importante destacar que a Pedagogia da Presença precisa ser abraçada por 
todos os colaboradores da escola, desde o vigilante que recebe as pessoas no 
primeiro acesso ao espaço físico das escolas, avançando para todos os outros 
colaboradores terceirizados, a equipe gestora, de secretaria e os professores. 
Todos os profissionais que atuam no modelo de tempo integral devem exercer a 
Pedagogia da Presença diariamente, no cotidiano escolar. 
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Alguns exemplos práticos do exercício da Pedagogia da Presença:

 ●  Acompanhamento dos educandos por meio de tutorias individuais e coletivas;
 ●  Acolhimento diário dos educandos;
 ●  Criação de espaços físicos acolhedores e confortáveis para os momentos das tutorias;
 ●  Escuta ativa para diálogos de forma igualitária .
 ●  Algumas características necessárias para que aconteça de forma intencional a Pedagogia 

da Presença:
 ●  Afetividade e criação de vínculo entre educador e educando;
 ●  Aceitação do educando por parte do educador;
 ●  Abertura por parte do educador (postura aberta e disposta);
 ●  Um caminho para a constituição do Projeto de Vida dos estudantes. 

Abaixo, o compartilhamento de duas práticas exitosas que exemplificam 
o exercício da Pedagogia da Presença, realizadas no CEEFMTI Marita 
Motta Santos, município de São Mateus, no norte do Espírito Santo:

Nesta prática, a diretora acolhe estudantes e 
colaboradores no acesso principal da escola, no horário 
da entrada, pelo menos uma vez ao mês, servindo café 
quentinho e biscoitos. Ouvir um “bom dia” faz a diferença 
na vida de quem chega à escola.

Prática exitosa motivacional direcionada a 
estudantes do 9º ano a 3ª série do Ensino Médio, no 
dia da avaliação do PAEBES 2019. Foi apresentada 
uma peça teatral pela equipe gestora e de 
professores com o tema “Motiva Paebão”.
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CONTEMPORANEIDADE

O Princípio da Contemporaneidade visa refletir sobre os desafios da educação 
dentro de uma sociedade moderna e seus desdobramentos. A ideia central 
é mostrar que a escola contemporânea precisa abrir-se ao novo, reinventar-
se. Seus métodos educativos devem estar em constante adaptação, tendo em 
vista uma escola moderna e cheia de significados. O advento da tecnologia 
marca uma nova era para a sociedade e, se esta muda, a escola não poderá 
permanecer imóvel.

Paralelamente às mudanças que a sociedade vem passando, precisamos 
repensar sobre o compromisso dos educadores com as novas gerações, Arendt 
(2005) defende que:

A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para 
assumirmos a responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria 
inevitável não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens. A educação é, 
também, onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-
las de nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos, e tampouco arrancar 
de suas mãos a oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista para 
nós, preparando-as em vez disso com antecedência para a tarefa de renovar um 
mundo comum (ARENDT, 2005, p. 247).

Nesse sentido, as transformações entre o modelo tradicional de educação e 
a nova realidade em que se encontram os processos educativos exigem uma 
verdadeira mudança no fazer pedagógico, pois as práticas e os recursos didáticos 
que os professores aprenderam a utilizar em sua formação inicial, já não são 
suficientes e eficazes para suprir as necessidades do mundo atual. 

No mundo pós-moderno, a sociedade oportuniza aos cidadãos um grande acesso 
a informações e descobertas, que se contrapõe à escola conteudista, pautada no 
velho método passivo-receptivo. Este método contemplava mais a memorização 
do que o aprendizado com significado, empreendendo sua energia para que o 
estudante tivesse o maior acúmulo de conhecimento possível.

A escola, que se fundamenta no princípio da contemporaneidade, deve (re)
significar seu fazer pedagógico, tendo em vista a formação integral do estudante 
como protagonista do seu processo de ensino e aprendizagem, em um movimento 
que mude concepções, de modo a contribuir para a formação desses sujeitos.



210PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL

Para acompanhar todo esse processo de evolução da sociedade contemporânea, a escola 
também precisa de investimentos para além da estrutura tecnológica, e ainda repensar as 
metodologias de ensino, onde estas sejam contextualizadas e apresentem significado para 
o estudante.

    

MODELO TRADICIONAL

  
MOMENTO ATUAL

Ao interpor esse novo formato, no processo educativo, emerge uma outra realidade importante 
na educação: o mundo contemporâneo não comporta uma educação que vislumbra o estudante 
apenas no seu aspecto cognitivo. A escola deve desenvolver todas as dimensões humanas nos 
estudantes, fundamentando-se no princípio da educação interdimensional.
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CONTEMPORANEIDADE

DIVERSIDADE E 
INCLUSÃO

DOMÍNIO DA 
TECNOLOGIA

ESCOLA
ATRATIVA

EDUCAÇÃO 
INTERDIMENSIONAL

SUSTENTABILIDADE

COMPETÊNCIAS 
PARA

O SÉCULO XXI

FORMAÇÃO 
CONTINUADA 

ESTUDANTES
MOTIVADOS

APRENDIZAGEM
SIGNIFICATIVA

INTERFACES DA CONTEMPORANEIDADE 
E SUAS RAMIFICAÇÕES 

Nesse sentido, a formação acadêmica precisa ser ofertada 
para o estudante de modo que estimule diferentes linguagens 
e conhecimentos capazes de promover o desenvolvimento 
da interpretação, o senso crítico, o conhecimento científico, 
o raciocínio lógico e artístico, o conhecimento tecnológico, 
entre outros. O que, por certo, desencadeará na aquisição de 
competências e habilidades primordiais para a vida adulta.



212PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 212

Motivadora

Desafiadora

Atrativa

Tecnológica

Interdimensional

Percebemos, a cada dia, a necessidade de os profissionais da educação repensarem 
o seu fazer pedagógico para atender ao princípio da contemporaneidade. Nesse 
sentido, os professores e demais atores que compõem a escola precisam buscar 
formações para que renovem seus conceitos e façam uso de novos recursos 
didáticos, na dinâmica do processo de aprendizagem, como metodologias ativas 
e de êxito (tertúlias, grupos interativos, aulas invertidas, pedagogia de projetos e 
gamificação) e tantas outras, permitindo que o estudante ocupe o seu espaço de 
participação e fala e desenvolva o sentimento de pertencimento a esse espaço.

A FORMAÇÃO ACADÊMICA 
PRECISA SER: 

PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO 
NO CAMPO

Considerando as especificidades existentes em relação aos princípios da educação no 
campo, oferta existente nas diversas redes por todo o Brasil, foi necessário um olhar 
específico para a construção de conceitos que direcionam para essa metodologia, 
considerando, assim, o respeito à individualidade de cada perfil educacional. 
Ao todo são oito princípios da educação no campo, sendo eles: Formação Humana, 
Interdisciplinaridade, Educação Ambiental e Sustentável, Princípios Agroecológicos, 
Temas Geradores, Trabalho como Princípio Educativo, Pesquisa e Intervenção, 
Autonomia e Auto-organização.
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A Formação Humana é o princípio que busca desenvolver o educando em sua 
integralidade, indo além dos livros e da sala de aula. Orienta o educando em 
sua capacidade de pensar, agir e viver, desenvolvendo habilidades que permitam 
conhecer e aprofundar saberes e valores a partir das descobertas e experiências 
vivenciadas. Forma um cidadão crítico e capaz de buscar soluções para vencer 
seus desafios, favorecendo, assim, sua autonomia para transformar o seu meio, 
respeitando o outro. “A educação deve preparar, ao mesmo tempo, para o juízo 
crítico das alternativas propostas pela elite e dar a possibilidade de escolher o 
próprio caminho” (FREIRE, 1980, p. 20).

Os diversos documentos oficiais da educação, a exemplo do Plano Nacional da 
Educação (BRASIL, 2001) e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(BRASIL, 1996), propõem que a escola forme cidadãos críticos e capazes de trilhar o 
seu próprio caminho, possibilitando desenvolver seus conhecimentos e habilidades 
essenciais para o exercício da cidadania, inserindo-os no mundo do trabalho.

No estado do Espírito Santo, os CEIER’s – Centros Estaduais Integrados de 
Educação Rural, ao longo de quase quatro décadas de existência, buscaram 
formar cidadãos em sua integralidade, preocupando-se com o crescimento 
das diferentes dimensões humanas e promovendo descobertas e experiências 
concretas nos conhecimentos, atitudes e capacidades. Pode-se dizer que o 
referencial pedagógico dos CEIER’s é a educação, como processo que abre novos 
caminhos para as famílias camponesas viverem com dignidade e qualidade de 
vida no local onde estão inseridas.

Baseando-se na metodologia do ver, julgar, agir e celebrar, a qual proporciona 
ao estudante o desenvolvimento de sua consciência crítica, tornando-o sujeito 
e não objeto de sua transformação, levando-o, assim, a agir e refletir sobre a 
sua existência, a sua produção, a sua comunidade social, a sua cultura e o seu 
ambiente, é possível dar significado e sentido ao que é aprendido, não sendo 
simplesmente tema pertinente à escola, mas sim a sua própria vida. 

FORMAÇÃO HUMANA
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As ações pedagógicas estabelecerão um caminho de interlocução entre a prática e a teoria, 
por meio de situações que conduzam os estudantes a reconstruírem seu pensamento e 
modo de agir com os outros, além de se autoavaliarem como sujeitos críticos. E, a partir 
das vivências interculturais, sociais, religiosas e políticas do meio e para o meio, vão se 
constituindo valores humanos, advindos das tradições, dos costumes e de um lento evoluir 
social no qual o indivíduo se insere.

Essa metodologia se constitui através de exemplos práticos 
vivenciados no cotidiano da escola, todos os dias, como visitas 
monitoradas, pesquisa da realidade, colocação em comum, 
aprofundamento científico, soluções das problemáticas 
levantadas e celebração do desenvolvimento das atividades, 
favorecendo uma participação ativa do estudante em todo o 
processo de ensino-aprendizagem. 
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 O estudo e a compreensão das tendências pedagógicas se fortaleceram 
no Brasil, a partir da década de 90, quando a Constituição Federal de 1988 
estabeleceu a Educação como um direito de todos. O marco inicial para o estudo 
de novas tendências educacionais foi a flexibilidade do currículo, que possibilitou 
incorporar novas metodologias de aprendizagem para os estudantes, deixando 
de lado a fragmentação dos conteúdos e com possibilidade de ressignificá-los 
através da interrelação entre as ciências do conhecimento.

Dentre as novas metodologias, fica evidente o trabalho desenvolvido com a 
interdisciplinaridade. Segundo Ferreira (2010), o termo interdisciplinar significa 
comum entre duas ou mais disciplinas ou ramo do conhecimento. Para 
compreender a complexidade do mundo é que se divide o conhecimento sobre 
disciplina, cada uma delas com suas peculiaridades e objetos de estudo. Contudo, 
para transformar em conhecimento do mundo, é preciso juntar os fragmentos 
de cada disciplina para formar um conceito amplo do todo, ou seja, integrar as 
disciplinas num olhar apurado do professor, de modo que haja um “arranjo” entre 
os conteúdos, de forma a não repetir um determinado assunto nas disciplinas. 

A interdisciplinaridade deve ir além da mera justaposição de disciplinas e ao mesmo 
tempo evitar a diluição das mesmas em generalidades. De fato, será principalmente 
na possibilidade de relacionar as disciplinas em atividades ou projetos de estudos, 
pesquisas e ação que a interdisciplinaridade poderá ser uma prática pedagógica e 
didática adequada aos objetivos do ensino (BRASIL, 2001, p. 79).

A partir do ano de 1991, com a introdução dos LIEDs – Laboratórios de Informática 
Educativa, iniciaram-se os primeiros ensaios de atividades interdisciplinares. As 
atividades deveriam, prioritariamente, ser desenvolvidas de forma interdisciplinar 
(Pedagogia do CEIER`s, 2005). Desde então, a interdisciplinaridade passou a 
fazer parte da metodologia educativa de todas as ações pedagógicas da escola, 
tornando o princípio base do planejamento de todas as disciplinas que compõem 
as organizações curriculares da instituição.

INTERDISCIPLINARIDADE
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Segundo Paulo Freire (2005), educação, qualquer que seja ela, é sempre 
uma teoria do conhecimento posta em prática. A prática de trabalhar de 
forma interdisciplinar tem como objetivo proporcionar aos educadores 
e educandos uma posição ou ação intermediária dos conteúdos 
acadêmicos e daqueles adquiridos culturalmente no local em que se 
vive, fazendo um elo entre estudantes, professores e disciplinas, num 
certo fazer pedagógico (ato pedagógico), acabando com as dicotomias 
tradicionais entre as disciplinas e as fragmentações de conteúdo e 
transformando o ato pedagógico num ato de conhecimento de vida, 
para que o estudante saiba enfrentar suas vivências em um processo 
dialético, entre teoria e prática.  

No trabalho interdisciplinar, não há hierarquia entre os conteúdos 
curriculares ou áreas de conhecimentos, o que existe é uma 
intencionalidade comum na busca de atingir um objetivo. Sendo 
assim, a interdisciplinaridade passa a ser uma prática pedagógica 
que possibilita a interação e a integração entre todas as disciplinas 
curriculares, tendo como base a reciprocidade, a cooperação e 
a coordenação entre elas, através de um planejamento conjunto 
(Pedagogia do CEIER`s, 2005). 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTÁVEL

A Educação Ambiental tem como pilar a cooperação entre a teoria e a prática. A teoria é o conhecimento 
adquirido no processo de formação humana, seja na escola ou não. São os fundamentos filosóficos, 
culturais, as tradições e os costumes de uma comunidade que completam o ser humano. A prática é 
um momento em que se concretiza a ação educativa de intencionalidade, pois nela fica evidenciada 
a reflexão da razão humana em servir e ser servido da natureza. O diálogo entre o homem e a 
natureza vai além das dimensões econômica, social e cultural, perpassando pela compreensão da 
complexidade da dependência harmônica entre eles. Segundo Boff (2002), ser humano, Terra e 
natureza se pertencem mutuamente. Por isso é possível forjar um caminho de convivência pacífica. 
É o desafio da educação: 

Dessa maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que enquanto educa, é educado, em diálogo 
com o educando, que ao ser educado, também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que 
crescem juntos e em que os argumentos de autoridade já não valem (FREIRE, Paulo. 2005, p. 79).

 Assim, a Educação é um modo de transformação do ser, tanto do educando quanto do educador. 
Dentro da perspectiva ética e cidadã, ela deve buscar a formação integral dos indivíduos, oferecendo 
elementos significativos para que estes se tornem cidadãos capazes de enfrentar os desafios do 
cotidiano, lutando pela construção de uma sociedade diferente, com menos desigualdade social, 
respeitando a natureza e se emancipando em sujeitos subjetivos e objetivos, capazes de se reconstruir 
em direitos e deveres vinculados às tradições e aos costumes do seu povo.

A Educação Ambiental se concretiza como exemplo de ações em que se reconhece o processo 
formativo que abarca preceitos teóricos e práticos sobre o assunto. Como práticas de Educação 
Ambiental, é possível citar a coleta seletiva do lixo, a visita e o acompanhamento de áreas reflorestadas, 
a catalogação de espécies arbóreas da Mata Atlântica, o cuidado com a limpeza do ambiente de 
aprendizagem, além de participação em palestras e eventos relacionados ao tema.

Na mesma toada, anteriormente exemplificada no primeiro princípio ora trabalhado, a Sustentabilidade 
abrange a educação ambiental e sustentável, sendo que, no âmbito do campo, as ações pedagógicas 
são elaboradas e aplicadas a partir da metodologia “Ver, Julgar, Agir e Celebrar” 

O Método ver-julgar-agir-celebrar encontra-se associado a 
Leon Joseph Cardjin, sacerdote belga, filho de operário, que, 
em 1924, fundou a Ação Católica, a qual tinha por objetivo 
oferecer ao operariado um conjunto de ensinamentos sociais 
da igreja. Nesse processo, o “Método ver-julgar-agir-celebrar” 
foi adaptado à mentalidade concreta do operariado.
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Na década de 1960, muitos países do mundo engajaram-se na implantação de um 
sistema de produção de alimentos baseado na técnica de aplicação excessiva de 
insumos diretamente nas plantações. Essa técnica de produção ficou conhecida 
como “Revolução verde”, cujo objetivo era o aumento da produção e da produtividade 
das atividades agropecuárias, fundamentando-se no uso intensivo de insumos 
químicos e de sementes geneticamente modificadas para atingir alto rendimento, 
na expansão de sistemas de irrigação e no uso maciço da mecanização no preparo 
e manejo do solo.
Apesar de os resultados não terem sido tão expressivos em determinados setores 
da produção agropecuária, a “Revolução verde” ainda pode ostentar alguns triunfos 
relevantes, como a modernização da nossa agricultura. Com o desempenho 
favorável em alguns setores, vários problemas começaram a aparecer, dificultando 
a manutenção e o crescimento do padrão de produção. Em particular, problemas 
ambientais, aparentemente sem solução, e as limitações das áreas de produção 
agropecuária começaram a incomodar, em especial aos camponeses, quanto à 
sustentabilidade ambiental, econômica e social, aumentando profundamente a 
desigualdade socioeconômica no meio rural.
Em suma, o sistema imposto pela “Revolução verde” tornou-se insustentável, 
levando seus reflexos para além do meio rural, atingindo também os centros urbanos, 
gerando violência e acirrando o aumento da desigualdade social (EXPERIÊNCIAS 
AGROECOLÓGICAS CAPIXABAS, 2003).
Diante da justificativa do modelo de produção que dominava o país nessa década, 
os Movimentos Sociais de Base iniciaram os ensaios no sentido de buscar uma 
alternativa em contraponto ao processo imposto. Com a participação popular 
dos camponeses e a pesquisa científica, foi-se desenvolvendo um padrão 
técnico-agronômico que tinha como meta a implantação de um sistema de 
produção sustentável para o meio rural. Em uma perspectiva social, econômica 
e ecológica, esse novo sistema ficou conhecido como Agroecologia.
O estado do Espírito Santo apresenta característica ímpar na diversidade cultural, 
social e ambiental, como as áreas remanescentes da Mata Atlântica, que abrigam 
grande quantidade de espécies animais e vegetais e, sob o ponto de vista social, 
tendo na sua população brancos, negros e índios, compondo uma grande riqueza 
cultural (EXPERIÊNCIAS AGROECOLÓGICAS CAPIXABAS, 2003). Em meio a essa 
diversidade, há um número significativo de camponeses que trabalham em regime 
de agricultura familiar, produzindo uma grande quantidade de alimentos e produtos 
fundamentais às necessidades humanas tanto do campo quanto da cidade.

PRINCÍPIOS AGROECOLÓGICOS
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Normatizada por Lei, a agricultura orgânica é um “braço” da Agroecologia. O 
sistema de produção orgânico perpassa por acompanhamento técnico das 
certificadoras credenciadas para tal finalidade e suas atribuições legais são 
previstas em normativas.  A Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003, normatiza 
a agricultura orgânica no país:

Art. 1º Sistema orgânico de produção agropecuária todo aquele em que se adotam 
técnicas específicas, mediante a otimização do uso dos recursos naturais e 
socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades 
rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização 
dos benefícios sociais, a minimização da dependência de energia não-renovável, 
empregando, sempre que possível, métodos culturais, biológicos e mecânicos, em 
contraposição ao uso de materiais sintéticos, a eliminação do uso de organismos 
geneticamente modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase do processo 
de produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização, e a 
proteção do meio ambiente (BRASIL, 2003).

Para praticar a agricultura orgânica, são necessárias a mudança de hábito 
e repensar o modelo de produção empregado nos setores produtivos da 
agropecuária, assim como compreender a necessidade de transformação da 
identidade cultural do sujeito e, com isso, compreender o princípio da educação 
transformadora, libertadora e humanizada.

Segundo Hall (2011), a identidade torna-se uma “celebração móvel”: formada e 
transformada continuamente, em relação às formas pelas quais as pessoas são 
representadas ou interpeladas nos sistemas culturais que as rodeiam.

Agricultura Orgânica

Agroecologia

A Agroecologia é uma alternativa de técnica de produção de alimentos, na qual 
se fundamentam os preceitos ecológicos, culturais, sociais e econômicos. 

Gliessman (2001) explica que a Agroecologia é a aplicação dos princípios e 
conceitos da Ecologia ao desenho e ao manejo de agroecossistemas sustentáveis, 
proporcionando o conhecimento e a metodologia necessários para desenvolver 
uma agricultura que é ambientalmente consistente, altamente produtiva e 
economicamente viável.
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Para Santos (2019), a adoção dessas práticas agroecológicas requer mudanças, 
transformações e novos comportamentos. Com base no que Santos escreve, as mudanças 
perpassam pela educação, não somente a intelectual, mas também a educação cultural, 
social, ambiental, religiosa e política. Entender a Agroecologia como princípio educativo é 
compreender a necessidade de mudanças de hábitos filosóficos e sociológicos para que as 
ações do cotidiano sejam pautadas na defesa da vida. Com isso, a escola se torna referência 
nos aspectos educacionais, que lhe são impostos em forma de desafios.

Se o saber agroecológico contribui para a construção de um novo paradigma produtivo, valorizando 
a natureza; uma escola comprometida com os princípios da agroecologia passa a ser um 
“agroecossistema educativo” para as famílias e para comunidade em interação com a natureza 
(SANTOS, 2019, p. 2).

Dessa forma os Centros Estaduais Integrados de Educação Rural – CEIER´s se tornaram excelentes 
espaços de construção/transformação dos saberes de sustentabilidade, onde os estudantes 
aprendem e exercitam a teoria e a prática filosófica da Agroecologia. A partir dessa aplicação, 
baseado no “Método Ver, Julgar, Agir e Celebrar”, são observados mudanças, transformações e 
novos comportamentos. A mudança de pensamento sobre a relação humana com a natureza será 
efetivamente atingida através de um processo educacional com base na informação e na formação 
individual e coletiva (SANTOS, 2019,).

Fazendo uma reflexão acerca da Agroecologia: de que 
forma a escola pode trabalhar as ações e os conteúdos 
pedagógicos a partir da realidade local, tendo como 
princípio a Agroecologia? Onde e quando “eu” pratico 
Agroecologia?  

As questões apresentadas, aqui, nos encaminham para um novo olhar para a Educação e o modo de 
produção de alimentos, entendendo a forma de integrar os conhecimentos provenientes das diferentes 
disciplinas: Interdisciplinaridade, para articular os conhecimentos ecológicos e antropológicos, 
econômicos e tecnológicos; e preceitos ambientais, proporcionando ambientes equilibrados.

Em conclusão, as ideias apresentadas sobre Agroecologia são uma alternativa filosófica, 
sociológica e cultural para o desenvolvimento sustentável de uma comunidade que já faz parte 
de movimentos organizados, bem como de camponeses; em especial, aqueles que trabalham 
em regime de economia familiar. A Agroecologia apresenta tecnologia eficiente na produção 
de alimentos saudáveis e oportuniza uma vida digna para todos, proporcionando benefícios 
para os produtores e os consumidores, construindo e promovendo a verdadeira “Revolução 
verde”, que, segundo Boaventura (2007), não é simplesmente de um conhecimento novo que 
necessitamos; o que necessitamos é de um novo modo de produção do conhecimento.
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Tema Gerador é uma prática metodológica aplicada com a intenção de mediar 
o conhecimento do saber já constituído culturalmente e o saber acadêmico, 
transformando a relação sujeito-objeto em sujeito-conhecimento, em uma 
construção desenvolvida a partir da realidade vivida pelo sujeito. O processo 
ensino-aprendizagem se dá por investigação da realidade, numa perspectiva 
intercultural de cada elemento envolvido, explicitando seus anseios e experiências 
dentro de um diálogo de profunda reflexão do saber. 

Dessa forma, as experiências culturais e as tradições têm um papel fundamental 
para apresentar a hipótese problemática, que dá significado ao novo conhecimento, 
a partir da interação com a coletividade.

Vê-se assim que a busca do conhecimento que se reduz à pura relação sujeito 
cognoscente - objeto cognoscível, rompendo a ‘estrutura dialógica’ do conhecimento, 
está equivocada, por maior que seja a sua tradição. Equivocada também está a 
concepção segundo a qual o que fazer educativo é um ato de transmissão ou de 
extensão sistemática de um saber. (FREIRE,1992, p.68).

O conhecimento concretiza-se dentro da concepção de igualdade e equidade entre os 
pares, estudante-professor e professor-estudante, cujo objeto central é a apropriação 
de elementos pautados numa consciência educativa da educação emancipadora. 

O trabalho com tema gerador, nas unidades escolares, concretiza-se através do 
planejamento interdisciplinar nas áreas de conhecimento e entre elas, de forma 
articulada com o conteúdo do currículo. 

Na expectativa de enfatizar temas relevantes que estão dentro da proposta 
filosófica de cada unidade de ensino (PEDAGOGIA DOS CEIER´S, 2005), que tem 
a intencionalidade de mediar o ensino-aprendizagem dos estudantes a partir da 
realidade, é trabalhado um Tema Gerador em cada trimestre.

A escolha desses temas segue proposta definida em cada instituição de ensino 
e visa a aproximar, de forma articulada, a BNCC, a Parte Diversificada e a Parte 
Específica/Base Técnica. Dessa forma, esses temas funcionam como norteadores 
das atividades pedagógicas de cada unidade escolar, com a demanda levantada 
pelos próprios estudantes junto à comunidade escolar, através de pesquisa 
de campo. Assim, cada disciplina enfatiza, de acordo com o seu planejamento 
curricular, um ou mais aspectos para estabelecer conexão entre o conteúdo e 
a realidade. Para tanto, o planejamento sedimenta-se na interdisciplinaridade, 
promovendo a integração de todas as disciplinas em torno dos temas.

TEMAS GERADORES
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Mapa conceitual
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familiares

TEMA GERADOR
RETIRADOS DO ESTUDO DA 

REALIDADE EM QUE SE INSEREM.
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pedagógico do tema gerador:
EC - Estudo da realidade;

OC - Organização do conhecimento;
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Construído pelos autores, utilizando o site https://www.mindmeister.com/ acesso em: agosto 2020
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Na sociedade atual, o objeto das pesquisas pedagógicas tem sido a busca do 
entendimento sobre a complexidade do processo de ensino-aprendizagem para 
a construção do conhecimento enquanto fundamento básico na promoção da 
vida de cada indivíduo. Contudo, para o processo de humanização do homem, 
o trabalho apresenta-se como o pilar para a construção de suas necessidades 
básicas, sendo condição natural da existência humana; uma condição do 
metabolismo entre homem e natureza (MARX, 1974).

O trabalho e a educação no Brasil possuem uma relação histórica e filosófica, que 
ficou normatizada com a promulgação da Constituição Federal de 1988, onde, 
segundo o artigo 205, estabelece que:

Artigo 205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988, Art.205).

Desse modo, a compreensão do Trabalho com Princípio Educativo torna-se o 
fundamento da organização e do desenvolvimento dos conteúdos, metodologias 
e objetivos dos currículos escolares. 

TRABALHO COMO 
PRINCÍPIO EDUCATIVO

Entender o trabalho como princípio educativo é 
compreender que o ser humano é o produtor da sua 
realidade unidimensional a partir da interação subjetiva, de 
transformações filosóficas e objetivas e de transformações 
teórico-práticas e, com isso, se apropriar desses para 
se tornar um sujeito construtor da sua própria história, 
modificando sua própria realidade.  
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O trabalho também é a primeira mediação entre homem e realidade 
material e social, constituindo-se como uma prática econômica que produz 
e satisfaz as necessidades básicas do ser humano ou também produz 
riquezas. Sobre o ponto de vista da produção de riquezas, o trabalho 
humano pode assumir formas históricas, sendo muitas delas degradantes 
e/ou penalizantes nas diferentes culturas e na estrutura capitalista, em 
suas diversas conjunturas. Não cabe aqui fazer uma análise dos diversos 
formatos que o trabalho pode assumir nem içar hipótese de debate nesse 
sentido, mas é preciso apresentar a base para a construção de um projeto 
de formação pautado na compreensão do trabalho no seu duplo sentido 
– ontológico e histórico. 

Nos CEIER´s, a concepção desse princípio se evidencia na prática, 
quando a organização do bojo curricular se fundamenta e se apoia na 
formação específica para o exercício do mundo do trabalho, submetendo 
os estudantes a desafios centrados na auto-organização, na autonomia 
e na alteridade no espaço escolar.  Em razão disso, o trabalho – sob a 
ótica organizacional – não se configura em venda da força de trabalho, e 
sim em um exercício para a formação de um sujeito holístico. No espaço 
escolar, os estudantes desenvolvem, diariamente, atividades como por 
exemplo: preparação de canteiros, plantios de diversas espécies vegetais, 
cuidados com animais, montagem de sistemas de irrigação e técnicas 
de manejo de solo. Além disso, há o desenvolvimento da pedagogia da 
pesquisa e acompanhamento, como forma de aprimoramento do ensino-
aprendizagem e da valorização dos conhecimentos prévios dos estudantes 
enquanto seres humanos dotados de razões e emoções naturais.
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Acredita-se que a escola pode promover espaços de acesso ao patrimônio cultural humano, bem 
como a produção de sentidos sobre o mesmo, por meio das relações entre os sujeitos envolvidos no 
processo educativo, em torno da formação humana e do currículo.

Quando se trata da formação docente e do fomento do qual carece esse ponto, as metodologias 
de “Aprendizagem Baseada em Problemas” como estratégias para o desenvolvimento dos princípios 
de “Pesquisa e Intervenção” ao longo da formação dos nossos estudantes, um fator problema é 
exposto: como Educar pelo Exemplo (Princípio de Tecnologia de Gestão Educacional), por meio de 
ações investigativas e potencialmente transformadoras, se o corpo docente não for público-alvo 
de formação específica para esse fim? Como formar exponencialmente pesquisadores curiosos, 
criativos e inovadores se o quantitativo de docentes capixabas é predominantemente de professores-
especialistas, e não de professores-pesquisadores?

Empenhada em encontrar respostas, foram realizadas a busca e a análise dos dados oferecidos 
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), consolidados na 
Sinopse Estatística da Educação Básica Nacional, realizada em 2019 e publicada em 2020.

Entre os docentes atuantes no Ensino Fundamental capixaba encontram-se apenas 2,6% de mestres 
e 0,2% de doutores. A mesma tendência se repete com 14,4% e 30,4% de mestres no Ensino Médio 
(EM) e na Educação Profissional (Ed. Prof.), respectivamente, seguida de 3,9% de doutores no EM 
e 10,7% deles na Ed. Prof. Cerca de 79,4% dos docentes atuantes na Educação Básica capixaba 
(creche, pré-escola, EF, EM, Ed. Prof., EJA, Ed. Especial) são especialistas apenas.

PESQUISA E INTERVENÇÃO 

Nesse tópico, será explorada 
a necessidade de contribuir 
para a formação de crianças e 
adolescentes interessados pela 
pesquisa e por intervir socialmente 
a partir dos seus achados, 
enquanto sujeitos que investigam os 
fenômenos da vida cotidiana, com 
o auxílio do saber sistematizado e 
culturalmente compartilhado ao 
longo das gerações. 
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Não se trata de atrelar determinantemente os reduzidos indicadores de formação de docentes-
pesquisadores ao ensino de ciências (em sentido amplo), marcado por uma visão tecnicista, 
predominantemente conteudista e atrelado a técnicas de memorização e reprodução sem 
reflexões profundas e sistematizadas (CORTE; COLABORADORES, 2020).

Trata-se de problematizar a necessidade de investimentos na formação de docentes, mestres 
e doutores, além de pesquisadores com experiência/vivência para intervir na formação dos 
estudantes, para a atuação mediada pela pesquisa com desdobramentos em intervenções nos 
diferentes âmbitos da vida social e produtiva – pontos amplamente tratados nas práticas de 
“Estudo Orientado” e “Projeto de Vida”. 

1. Na identificação da situação-problema que norteou a pesquisa  a partir das angústias dos 
estudantes em seu contexto;

2. Na análise do problema e no levantamento de hipóteses que pudessem explicar ou solucionar 
o problema;

3. No levantamento dos grupos a serem estudados – faixa etária, escola onde estudam e 
profissão do entrevistado;

4. Na escolha da metodologia a ser adotada para coleta, tratamento e análise de dados;
5. Na busca por documentários e artigos científicos direcionados a responder às perguntas 

geradoras do esforço de pesquisa, bem como as que surgiram ao longo da análise dos 
dados estatísticos provenientes das entrevistas;

6. Na sistematização das discussões para a produção de relatório e artigo para submissão à 
banca avaliadora da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia da USP (Febrace);

7. Na produção do App que os estudantes desejaram construir para a intervenção nos hábitos 
alimentares de outros adolescentes;

8. Na gestão de conflitos internos ao grupo de trabalho;
9. No levantamento de recursos para a viagem a São Paulo, onde a Febrace foi realizada;
10. Na organização dos recursos internos dos estudantes para os dias de exposição na feira.

PRÁTICAS 
EXITOSAS

Como exemplo, apresenta-se o desenvolvimento do projeto “A influência 
da mídia sobre o adolescente: alimentação, saúde, humor e padrões 
de beleza”, desenvolvido no ano de 2017, na E.E.E.F.M. Belmiro Teixeira 
Pimenta, no município de Serra.
Inspirado na prática de pesquisa fundamentado na “Aprendizagem 
baseada em problemas”, por Bremer e Colaboradores (2017), o foco 
das ações dessa pesquisa foi completamente direcionado ao estudo 
sobre os anseios dos estudantes, na qual a professora-tutora formulou 
os objetivos da aprendizagem e assessorou os estudantes:
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Os estudantes desenvolveram uma pesquisa, que teve a duração de pouco mais de 
um ano, sobre os padrões atuais da alimentação dos jovens no meio urbano, em duas 
escolas da Grande Vitória, e como essa alimentação afeta a produtividade na escola, no 
cursinho pré-vestibular e no trabalho. 

Levantaram os fatores que são reforçados pela mídia em relação aos padrões alimentares 
e de beleza e traçaram como objetivo principal a construção de um aplicativo para 
smartphone que pudesse ofertar sugestões de alimentos a serem ingeridos para 
balancear os nutrientes no organismo do usuário do App, melhorando, assim, seu 
desempenho físico, mental e laboral.

Desse modo, por meio da pesquisa e investigação de fenômenos cotidianos e da 
“Aprendizagem Baseada em Problemas”, buscaram a intervenção social entre os seus 
pares, consolidando por meio da produção de sentidos e da relação consigo e com 
o outro o saber sistematizado, consagrado nos currículos de Biologia, Matemática, 
Filosofia, Sociologia e Cultura Digital, apresentando os resultados de seus feitos em 
uma Feira de Ciências de âmbito nacional.

PRÁTICAS 
EXITOSAS
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AUTONOMIA E AUTO-ORGANIZAÇÃO 

Nesse ponto da jornada 
formativa e com o intuito de 
introduzir os princípios que 
seguem, é necessário fazer o 
seguinte questionamento: é 
possível dissociar autonomia e 
auto-organização ao longo do 
desenvolvimento do sujeito?

Acredita-se que não, pelo fato de esses dois princípios se entrelaçarem indistintamente, 
ao longo do pleno entendimento a respeito da complexidade que constitui o ser humano; 
a formação da identidade dos indivíduos; o entendimento de como organizar-se 
internamente nas relações consigo, com o outro e com o mundo; a concepção de que os 
processos anteriormente citados são necessários para que cada um supere os fatores 
limitantes (internos e externos) ao exercício da plena liberdade, que permite marcar a 
história e a formação como sujeito sócio-histórico.

Tratando da complexidade que constitui o ser humano, propõe-se uma reflexão de 
elementos e sistemas não-lineares (não mecanicistas), mais basilares, para chegar 
aos mais complexos do seu pensamento e da história dos sujeitos.

Para Aleksandrowicz (2009), a fim de que as relações nos agrupamentos humanos 
sejam participativas e democráticas entre os seus membros, é necessário que haja 
tanto abertura e flexibilidade quanto autonomia individual, rigor e senso de medida, 
além de compreensão dos modos e estratégias para a organização interna, a fim de 
que sejam atingidos níveis sempre melhores de funcionamento. 
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Como conceber que o 
sujeito de vivências estará 
apto ao exercício prático 
do objeto de conhecimento 
se ele não é exposto à 
experimentação?

Como desenvolver  o 
protagonismo a partir de 
uma relação na qual nenhum 
dos envolvidos se apresenta 
protagonista de sua história?

Como implementar a 
compreensão do estudante 
como sujeito dotado de 
corporeidade, espiritualidade, 
afetividade e capacidade 
intelectual, se ele ainda é 
visto apenas sob o paradigma 
de sujeito cognoscente?

Como esperar o 
desenvolvimento de novas 
habilidades e competências 
no estudante se não há 
“Presença e Educação 
pelo Exemplo” para que 
haja modelos positivos 
inspiradores?

Como garantir a 
apreensão do saber se 
ele é descontextualizado 
e afastado do que é 
contemporâneo ao 
estudante?

É possível pensar um universo de conexões entre a idealização e a prática cotidiana 
sobre os “Princípios do Modelo de Escola” propostos aqui. Quando aumentado o nível 
de compreensão sobre os sujeitos envolvidos na relação pedagógica (os professores, os 
estudantes e todos os demais atores no convívio escolar), torna-se possível refletir sobre a 
apropriação e a aplicação individual e coletiva dos princípios, ou seja:

1
2

3
4

5



230PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 230PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL

Nessa perspectiva, o próprio processo reflexivo configura o início de processos de desorganização 
de estruturas antigas para que outras novas sejam organizadas, culminando na elaboração de uma 
nova visão sobre quem são os sujeitos envolvidos no processo educativo, como se comportam, como 
pensam e agem como indivíduos complexos que são. 

A esse processo, que permite a desmontagem e a reconstrução de partes que têm ligação entre si e que 
compõem sistemas diversos em interação, chamamos “complexidade”. Ela permite a ressignificação 
da existência por meio da auto-organização, como é possível ver no infográfico abaixo.

Criado a partir de LEFEVRE e colaboradores (2009)
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Pode-se observar que o infográfico dialoga com a produção de Vasconcelos e Colaboradores (2015), 
no que toca à grande diversidade de comportamentos que podem constituir fenômenos novos e 
inesperados, surgidos em sistemas não-lineares, que compõem a vida, as relações, a existência e a 
produção de sentido sobre as representações sociais. 

Podem ser citados como espaços privilegiados na produção de sentidos; nas 
representações sociais; no processo educativo direcionado à humanização 
dos sujeitos e orientado para a geração de valores e princípios que permitam 
o exercício da empatia; na identificação com o outro; e na organização 
dos grupamentos por meio do trabalho como exercício de cidadania, que 
humaniza os sujeitos e os ambientes que eles ocupam:

a. os trabalhos em grupo;

b. os trabalhos experimentais;

c. a formação por meio da curiosidade e dos movimentos gerados pelo sujeito 
rumo ao desejo de conhecer – por meio da pedagogia da pergunta de Freire e 
da “Aprendizagem Baseada em Problemas”, por exemplo;

d. a produção das agendas;

e. a organização protagonista e autônoma dos estudantes nos recreios para jogar 
e/ou realizar ações que lhes sejam interessantes;

f.  o incentivo à participação de disciplinas eletivas, escolhidas pelos estudantes a 
partir de seus interesses e “Projeto de Vida”;

g. o incentivo à criação e à participação de grêmios e assembleias estudantis;

h. a elaboração de aulas criativas de “Estudos Orientados”;

i. o desenvolvimento de práticas de êxito relacionadas às comunidades de 
aprendizagem (Tertúlias Dialógicas e grupos interativos), entre outras. 

Em se tratando de processos educativos cotidianos e da compreensão sobre a necessidade de auto-
organização humana produtiva, é possível pensar os fatores que constituem obstáculos à eficácia 
desses processos. Encontra-se na auto-organização uma poderosa ferramenta para a solução de 
problemas cotidianos escolares, que impedem a apropriação de valores e os princípios essenciais à 
“Formação Humana Integral”, proposta nesse “Modelo de Escola”. O pensamento estanque a respeito 
dos “Valores e Princípios”, das “Metodologias de Êxito” e das “Práticas Pedagógicas” torna-se inviável 
diante dessa proposta.
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Para Aleksandrowicz (2009), numa perspectiva auto-organizacional, elementos como “liberdade” 
(experiência interna) e “responsabilidade” (repercussão externa sobre os atos do indivíduo) coexistem 
e se balanceiam na vivência da autonomia individual e da coesão do grupo. 

Espera-se que os educandos se tornem “sujeitos”, “autores” ou “protagonistas” de sua própria vida. 
Nesse sentido, o termo autonomia está intimamente ligado ao termo “liberdade”. Ou seja, levar os 
estudantes a se tornarem autônomos significa ensiná-los a planejar, coordenar e pôr em prática o seu 
próprio ritmo formativo, considerando-os sujeitos integrais e interdimensionais para que, dessa forma, 
sintam-se mais livres para se envolver voluntariamente com a escola e com a vida e que estudem de 
maneira mais eficiente e criativa. 

É importante destacar que esse processo é teórico e prático: trata-se de levar o estudante ao 
aprendizado de suas próprias capacidades e limites por meio de metodologias educativas da escola, 
apontando-lhe que os seus próprios desejos, inteligências, decisões e emoções estão no centro do 
seu processo educativo e que essas capacidades, necessariamente, devem ser postas em prática. 

Autonomia e liberdade são elementos muito reivindicados pelos estudantes e podem ser altamente 
requisitados quando a discussão gira em torno da escolarização de qualidade e verdadeiramente 
democrática e do processo de formação de pessoas ativas, responsáveis e cidadãs. Vale lembrar que 
a preservação da autonomia é um direito e uma necessidade da criança e do adolescente, assegurado 
pelo artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Quando a autonomia estudantil é diretamente relacionada pelo estudante ao seu Projeto de Vida, o 
resultado vem a ser um percurso de vida empenhado, autêntico, rico, entusiasmado, cheio de sentido 
e voltado não apenas para mudanças em sua própria vida, mas também para mudanças que se 
expandem para a vida social, em comunidade. 

Pensando o estudante como sujeito que acessa o patrimônio cultural humano por meio da escola nos 
deparamos com os contextos socioeconômicos que envolvem cada um deles. Acredita-se que estes 
podem se configurar como facilitadores ou empecilhos ao desenvolvimento de sua autonomia, pois:

(...) Em geral a pobreza econômica condiciona a uma situação de pobreza cultural, o que dificulta e limita 
o exercício autônomo da cidadania, pois, privados de boa formação, não conseguem estabelecer-se como 
sujeitos no contexto social por não terem condições iguais de intercomunicação e não terem condições 
iguais para disputar as oportunidades, inclusive de emprego. As condições sociais desfavoráveis limitam 
o poder ser autônomo, tendo em vista que a autonomia engloba tanto a liberdade de dar a si os próprios 
princípios, quanto a capacidade de realizar os próprios projetos (ZATTI, p. 9, 2007).

Apesar de haver o reconhecimento que a escola sozinha não conseguiria sanar o problema como 
um todo, existe a crença de que uma educação “tecnicista”, antidialógica e acrítica, gera pessoas 
incompletas, repetidoras, alienadas de comandos e fórmulas (FREIRE, 1996).  

Ensinar para a autonomia e para a liberdade significa ensinar para a responsabilização, para a 
seriedade, para o compromisso consigo próprio e para com os outros. Portanto, o ato de ensinar 
não pode ser visto como transferência de conhecimento, e sim como criação de possibilidades para 
a sua produção ou a sua construção (FREIRE, 1996). Educar valorizando a autonomia do educando 
significa deixar aflorar todo o seu conhecimento prévio, tudo aquilo que o educando já sabe quando 
chega à escola, cultivando-o e respeitando-o. Significa trazer valor e sentido à complexidade humana, 
à identidade dos sujeitos e às diferentes habilidades de organizar-se ao longo dos processos de 
humanização para o pleno exercício da cidadania e da solidariedade, por meio das experiências 
vividas como sujeitos sociais e históricos.
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Oi! Eu sou a Roberta Barcelos  
Badaró Miranda! Nasci em Vila Velha/ES 
e atuo com a oferta de Educação em 
Tempo Integral desde o ano de 2019. 
Sou formada em Pedagogia e, quando 
escrevi esse capítulo, atuava como 
Técnica Administrativa na Equipe da 
Assessoria Especial de Educação em 
Tempo Integral.

Olá!  Eu sou a Leida Capucho 
Pinto! Nasci em Alegre/ES e 
atuo em escola com oferta de 
Educação em Tempo Integral 
desde o ano de 2018. Sou 
formada em Geografia e, quando 
escrevi esse capítulo, atuava 
como Professora.

Oi!  Meu nome é Marcelo Lopes Luz! 
Nasci em Boa Esperança/ES e atuo 
em escola com oferta de Educação 
em Tempo Integral desde o ano de 
2014. Sou formado em Matemática 
e Administração e, quando escrevi 
esse capítulo, atuava como Professor.
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Olá! Eu sou o Thiago Fernandes 
Madeira! Nasci em Serra/ES e atuo 
em escola com oferta de Educação 
em Tempo Integral desde o ano  
de 2017. Sou formado em Ciências 
Sociais e, quando escrevi esse 
capítulo, atuava como  
Coordenador Pedagógico.

Olá!  Eu sou a Náudima Xavier 
Batista! Nasci em Vila Velha/ES 
e atuo em escola com oferta de 
Educação em Tempo Integral 
desde o ano de 2017. Sou 
formada em História e, quando 
escrevi esse capítulo, atuava 
como Coordenadora Pedagógica.

Olá! Meu nome é Roseliliam 
Candeia Rodrigues! Nasci em 
Vitória/ES e atuo em escola com 
oferta de Educação em Tempo 
Integral desde o ano de 2017.  
Sou formada em Ciências 
Biológicas, quando escrevi esse 
capítulo, atuava como Professora.
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Depoimentos

Trabalhar a temática “Projeto de Vida” é fundamental 
nas escolas integrais, apesar de não ser uma tarefa 
fácil, especialmente com adolescentes e jovens, pois é 
nesta faixa etária que os alunos vivenciam seus maiores 
conflitos, muitos psicológicos e familiares, visto que 
alguns destes adolescentes não são estruturalmente 
apoiados. Pensar sobre o projeto de vida se trata 
não apenas de um exercício de reflexão sobre planos 
e sonhos, mas da descoberta de si mesmo, suas 
potencialidades e desejos. É um processo de construção   
de   autoconhecimento, reconhecendo, assim, seu papel e 
sua importância na sociedade em que vive e no mundo.  
O Projeto de Vida se constrói partindo da compreensão 
da realidade presente para só então projetar o futuro.

Andrelina Rafalski 
Professora do CEIER Boa Esperança

As aulas de Projeto de Vida são maravilhosas! 
É muito bom ter uma disciplina que nos leva 
a questionar a fundo os nossos planos, metas, 
desejos e sonhos para o futuro. Muitas vezes 
nos pegamos planejando algo, como: “quero 
estudar na Universidade X!”, 
mas não sabemos muito bem o que fazer para 
atingir tal meta. Porém, as aulas de Projeto de 
Vida nos auxiliam a entender com maior clareza 
quais são nossas prioridades, estruturar melhor 
o que são metas, objetivos etc. Além do mais, são 
aulas muito dinâmicas, divertidas, onde temos 
não só uma conexão mais profunda com nós 
mesmos, mas também com nossos colegas e o 
professor da disciplina.

Ana Vitoria Cardoso Rocha 
Estudante do 3º EMI AGR – CEIER/Boa Esperança

Projeto de Vida... Antes, a primeira coisa que me vinha à mente eram 
profissões, mas hoje sei que vai muito além de um emprego. Vejo que 
Projeto de Vida pode ser compreendido como a visão antecipada da 
vida que desejo ter ou levar. 

As aulas de Projeto de Vida... Uma das aulas em que eu fazia questão 
de estar presente. Uma disciplina que mudou a minha maneira de 
pensar e o meu jeito de ser. Também me fez enxergar o mundo com 
outros olhares e ainda refletir sobre a própria vida. Então, como não 
dizer que estas aulas me causaram algum impacto?     

Confesso que, no início, não foi fácil. As aulas eram meio confusas, 
mas depois fui compreendendo realmente do que se tratava 
e fui me desenvolvendo ao decorrer delas. Com elas, eu tive a 
oportunidade de me examinar. “Quem sou eu?” uma pergunta que 
parece ser simples, mas não é, ela vai além da sua identidade. Me 
fez buscar quais são as minhas qualidades e defeitos, qual a minha 
personalidade, quais são os meus limites. Os meus pensamentos 
foram conduzidos a “viajar no tempo” e conhecer o meu passado e 
o que me levou a ser quem eu sou no presente.

 As aulas temáticas, digo que foram um ponto positivo na disciplina. 
Cada tema diferente, um complementar ao outro, praticamente. 
Habilidades e competências, valores, premissas, prioridades, 
ações, sonhos, todos eles essenciais para a formação do homem.

Temas como Planejamentos e Metas foram essenciais, e 
entendê-los me ajudou a alcançar um dos meus objetivos: 
a faculdade. No final do Ensino Médio, eu pensei em cursar 
Psicologia, mas desde o fundamental sempre quis Biologia, 
então, revi os meus planejamentos, pontuei algumas metas 
e hoje estou no quarto período em Licenciatura em Ciências 
Biológicas. E tudo isso para atingir o meu projeto de vida 
profissional futuramente. Então, eu digo: as aulas de Projeto 
de Vida fizeram e ainda estão sob efeito.

Maicon Santos Cardoso
Estudante egresso da CEEFMTI Bartouvino Costa
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Para mim, as atividades de projeto de vida 
são desafiadoras porque eu sou bem tímido, 
desorganizado e nem sempre consigo me 
expressar, além de sempre ter que refletir 
sobre as coisas que eu quero e os meus 
objetivos para o futuro e para agora. Então, eu 
estou aprendendo a me organizar, estabelecer 
metas e achar um caminho para atingi-las. Enfim, 
eu estou tendo a oportunidade de avaliar quem 
eu sou e o que preciso melhorar para me tornar a 
pessoa que eu quero ser: bem-sucedida na minha 
vida pessoal e profissional.

Bernardo de Miranda Souza 
Estudante da EEEFM Job Pimentel

Projeto de Vida, uma frase que eu nunca ouvi 
falar durante os meus anos fora da Educação em 
Tempo Integral.

Essa matéria complementar que está presente 
nesse ensino foi, para mim, o que mais fez 
diferença, por saber que, ali dentro da Escola 
de Tempo Integral, tem pessoas para me apoiar, 
me ajudar a estabelecer e traçar metas, para 
futuramente colocar em prática o meu PV, tanto 
no âmbito profissional, quanto no pessoal. É muito 
gratificante saber que, uma jovem como eu, recebe 
incentivos para correr atrás do que quer, e tem ajuda 
nesse processo de desenvolvimento para saber o que 
desejo para a minha vida, isso me motiva a não desistir 
dos meus sonhos.

Por isso, e por tantos outros projetos, oportunidades e 
motivos que, penso que a Educação de Tempo Integral 
deveria ser implantada nas escolas que ainda não têm 
esse ensino.

Helisa Kiefer De Araújo Gonçalves 
Estudante do CEEFMTI Pastor Oliveira de Araújo

Quando nós somos crianças, sempre ouvimos a mesma 
pergunta: “o que você quer ser quando crescer?” E eu 
sempre respondia que gostaria de ser professora ou médica, 
e fui carregando esse pensamento por muito tempo.  
Meu planejamento para o futuro se resumia na minha vida 
profissional. Quando eu entrei na Escola de Tempo Integral, 
foram apresentadas as aulas de PV (Projeto de Vida), fiquei 
super empolgada, até porque eu sabia o que eu queria. 
Mas, ao passar das aulas, eu fui percebendo e aprendendo 
coisas novas. Eu nunca tinha parado para pensar em como 
seria a minha vida financeira, por exemplo, e nem sequer 
imaginava que no meu PV podia ser incluída uma viagem 
que eu gostaria de realizar. 

Eu não sei se a palavra “abriu” a minha mente seria a 
correta para se encaixar nesse contexto, porém com todas 
as aulas de PV que eu tive, durante esses três anos, eu 
garanto que muita coisa mudou. Eu comecei a me conhecer 
melhor, percebi que em muitas das vezes eu preciso ter 
um plano B quando alguma situação não dá certo, que é 
sempre bom eu pensar na minha vida, podendo ser daqui 
a 2 meses, 1 ano, 5 anos ou mais. Descobri que a educação 
é algo que me cativa e que eu pretendo seguir a minha 
carreira profissional voltada para a Pedagogia depois de 
tantas experiências sensacionais que eu tive na escola.

Pâmela Pinheiro de Freitas
Estudante do CEEMTI São Pedro Dr. Agesandro da Costa Pereira

Trabalhar a temática “Projeto de Vida” é fundamental 
nas escolas integrais, apesar de não ser uma tarefa 
fácil, especialmente com adolescentes e jovens, pois é 
nesta faixa etária que os alunos vivenciam seus maiores 
conflitos, muitos psicológicos e familiares, visto que 
alguns destes adolescentes não são estruturalmente 
apoiados. Pensar sobre o projeto de vida se trata 
não apenas de um exercício de reflexão sobre planos 
e sonhos, mas da descoberta de si mesmo, suas 
potencialidades e desejos. É um processo de construção   
de   autoconhecimento, reconhecendo, assim, seu papel e 
sua importância na sociedade em que vive e no mundo.  
O Projeto de Vida se constrói partindo da compreensão 
da realidade presente para só então projetar o futuro.

Andrelina Rafalski 
Professora do CEIER Boa Esperança

As aulas de Projeto de Vida são maravilhosas! 
É muito bom ter uma disciplina que nos leva 
a questionar a fundo os nossos planos, metas, 
desejos e sonhos para o futuro. Muitas vezes 
nos pegamos planejando algo, como: “quero 
estudar na Universidade X!”, 
mas não sabemos muito bem o que fazer para 
atingir tal meta. Porém, as aulas de Projeto de 
Vida nos auxiliam a entender com maior clareza 
quais são nossas prioridades, estruturar melhor 
o que são metas, objetivos etc. Além do mais, são 
aulas muito dinâmicas, divertidas, onde temos 
não só uma conexão mais profunda com nós 
mesmos, mas também com nossos colegas e o 
professor da disciplina.

Ana Vitoria Cardoso Rocha 
Estudante do 3º EMI AGR – CEIER/Boa Esperança
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PROJETO DE VIDA

A sociedade, globalizada e diversa culturalmente, está em constante transformação. Para conectar-se 
às novas realidades, a educação deve buscar basear-se em valores que desenvolvam as competências 
dos estudantes. Trabalhar com Projetos de Vida, integrando a escola, a sociedade e o jovem.

Segundo Assis e Madeira (2020), a sociedade brasileira é marcada pela desigualdade social, 
particularmente os processos de escolarização de grupos determinados e diferenciados não só pela 
classe social, mas também pelas ações políticas, educacionais e até legais que costumam refletir os 
desejos da sociedade. Nesse sentido, para projetar sua vida, o sujeito precisa conhecer os caminhos 
que necessita traçar e percorrer para chegar a tornar-se um cidadão crítico, juntamente com a escola, 
e desenvolver os processos e as competências essenciais para reconhecer e transpor as dificuldades.

A disciplina de Projeto de Vida proporciona aos estudantes ampliar essas percepções, ao longo do 
tempo, para que os seus projetos sejam bem-sucedidos.

Mas, afinal, o que é ser bem-sucedido? Não serão tratadas aqui todas as respostas possíveis para 
esta pergunta, mas algumas possibilidades. Um exemplo de sucesso é despertar os estudantes para 
traçar um caminho amplo de autoaprendizagem e autoanálise, buscando a transformação ao longo da 
vida, na construção de um projeto de vida alinhado à busca de uma sociedade mais justa e igualitária, 
entendendo que todo sujeito é um ser de direitos e possibilidades.

Quem eu sou?
O que eu tenho 
para contribuir 
com o mundo? 
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Projeto de vida, em um sentido amplo, é instigar o estudante à consciência e à avaliação das trilhas 
de aprendizagem, dos valores, competências, dificuldades e caminhos mais promissores para o seu 
desenvolvimento em todas as dimensões. 

É um exercício constante de tornar visíveis, na linha do tempo, as descobertas, escolhas, perdas e os 
desafios futuros, aumentando a percepção, aprendendo com os erros e projetando novos cenários a 
curto, médio e longo prazos. 

É um roteiro aberto de autoaprendizagem, multidimensional, em contínua construção e revisão, que 
pode modificar-se, adaptar-se e transformar-se ao longo da vida (MORAN, 2017).

O papel dos educadores é essencial nesse processo, uma vez que eles, em conjunto com toda a 
comunidade escolar, devem ser os grandes incentivadores dos projetos de vida dos jovens.

Um projeto de vida bem desenhado é fundamental, pois ajuda a propor perguntas fundamentais, a 
buscar respostas possíveis, a fazer escolhas difíceis e a avaliar continuamente o percurso. Isso dará 
sentido e prazer ao aprender em todos os espaços e tempos e de múltiplas formas, em cada etapa 
da vida.

Ainda segundo Moran (2017), muitas pessoas não desenvolvem esse autoconhecimento, essa 
capacidade de perceber-se, avaliar-se e transformar-se. Esses processos são chamados de “soft 
skills” e dizem respeito às habilidades relacionadas ao comportamento humano, que crescem 
cada vez mais. É claro que isso pode ser ensinado e desenvolvido em qualquer etapa da vida.  
No entanto, quanto antes esse processo for iniciado, melhor, principalmente pela compreensão atual 
da importância dessas habilidades. 

Dessa forma, a disciplina “Projeto de Vida” pode trazer reflexões sobre como encontrar algum sentido 
no caminho pessoal, como perceber onde cada um se encontra, o que faz mais sentido, o que evitar, 
como orientar-se por valores mais significativos, como avançar em meio a tantas contradições, como 
entender o que é um desafio pessoal, o que é fácil e perceber os avanços e os retrocessos em si. 

Além disso, reflete sobre o que faz sentido em cada etapa da vida e como preparar-se para os 
próximos passos de forma mais consciente. Quem consegue desenvolver essa percepção sobre si, 
com mais profundidade, passa a enxergar melhor onde se encontra e traça melhor os seus caminhos, 
conseguindo desenhar com maior clareza as próximas etapas. 

O projeto ou plano de 
vida representa o que 
o indivíduo quer ser e 
o que ele vai fazer em 
certos momentos de 
sua vida, bem como 
as possibilidades de 
alcançá-lo.
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Nesse cenário, a escola torna-se uma ponte entre o estudante e o seu projeto 
de vida. Para isso, é necessário que todos estejam envolvidos, focando as ações 
em cada um dos projetos dos estudantes. Nas palavras de Paulo Freire (1987, 
p. 87): “Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas 
transformam o mundo”.

Desenvolver uma disciplina que não é avaliativa, enquanto uma metodologia 
que se propõe a fazer a diferença na escola, não é simples. É tarefa que precisa 
envolver toda a equipe escolar, mas principalmente o educador, que tem um 
papel imprescindível na condução das aulas de “Projeto de vida”. 

Essas aulas são uma forma de tornar o ambiente escolar propício e relevante 
para que o estudante desenvolva as competências socioemocionais e acredite 
em seu potencial de transformação de si mesmo e do meio no qual está 
inserido. Assim, as atividades das aulas deverão encorajar e motivar o estudante 
a ter um sentido e uma visão mais ampla de si mesmo, numa projeção e 
perspectiva para o futuro.

O Projeto de Vida, enquanto disciplina, deverá ser desenvolvido de modo a 
motivar o engajamento de todos os estudantes e profissionais da escola. O 
apoio faz-se também no reconhecimento, no desenvolvimento e na construção 
de valores que promoverão atitudes e mudanças de comportamentos, com o 
objetivo de orientar e ajudar o estudante a não ser indiferente a si mesmo, aos 
seus pares e a sua comunidade. Com esse engajamento de todos dentro do 
universo escolar, o estudante terá apoio e poderá sentir-se apoiado, seguro e 
orientado a construir, a partir de seus aprendizados e reflexões – para além das 
aulas –, o seu projeto de vida.

Realizar o planejamento prévio das aulas é essencial para o desenvolvimento 
do seu conteúdo, e os educadores devem dedicar parte do seu tempo de 
planejamento para encontrar maneiras de envolver os estudantes. 
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No Ensino Fundamental , devem 
procurar propor atividades que 
levem os estudantes a pensar que 
a realização de sonhos tem relação 
direta com dedicação, apoio dos 
educadores, amigos e familiares, além 
de conhecimento adquirido e planejado, 
sendo trabalhado de forma lúdica e 
incentivando aqueles estudantes que 
ainda não possuem sonhos.

No Ensino Médio, as aulas devem 
propor a capacidade de planejar 
e de executar, apresentando 
estratégias de como desenvolver 
seus sonhos através de estudos e 
pesquisas, em prol de encontrar e 
ampliar um horizonte pessoal de 
realização de vida.Na conclusão da Educação 

Básica, o estudante deverá 
ter tido a oportunidade de 
criar boas expectativas do 
seu futuro, ampliando a sua 
análise consciente e individual 
e entendendo que as suas 
escolhas devem respeitar o 
próximo e a si mesmo.
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Parafraseando Smith (2017), a pessoa é aquilo que aspira, sendo seus 
anseios, vontades e desejos o centro da identidade de cada um, o que 
corrobora para que ação e comportamento sejam gerados a partir desse 
desejo. Assim, o querer que ora está na mente e no coração reverbera nas 
ações e nos comportamentos, sugerindo assim presença ou ausência 
de projeto de vida, que estaria condicionado ao querer.

Nesse sentido, vários questionamentos emergem para essa geração. 
Por exemplo, o que os jovens do século XXI querem? Quem são esses 
jovens? De onde vieram? É imprescindível pesquisar e conhecer o que 
movimenta os jovens deste século e conhecer os jovens da escola. 
Damon (2010) discute esse tema com muita propriedade, a partir da 
pesquisa investigativa e bastante ampla sobre por que alguns jovens 
eram engajados, bem-sucedidos e outros não. Em que se baseava o 
sucesso de alguns? E o não sucesso de outros? A partir de sua pesquisa, 
Damon conclui que um dos principais motivos para que esses jovens 
obtivessem sucesso profissional, social e pessoal é que tinham projetos 
bem claros, que os impulsionavam e motivavam a seguir em frente. 

O QUE É PROJETO DE VIDA E COMO O EDUCADOR 
PODE CONTRIBUIR PARA ESSA CONSTRUÇÃO?

“Os currículos do Ensino Médio deverão considerar a 
formação integral do estudante, de maneira a adotar um 
trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida 
e para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e 
socioemocionais” (ART. 35-A, § 7º, LDB p. 25).
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O projeto de vida, ou a falta dele, 
perpassa os sonhos, desejos e 
interesses do jovem do século XXI.
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Desse modo, o papel do educador, enquanto mediador das aulas de “Projeto de Vida”, 
deve intencionar o despertar do querer, da vontade e do amor por si mesmo. Esse 
despertar evoca quem de fato cada jovem é num limiar de esperança e vislumbre 
daquilo que ele pode vir a ser. Esse querer que, muitas vezes, está acompanhado de 
medo, decepção, violência, vulnerabilidade, falta de amor e descrença de si. Assim, é 
necessário e urgente alguém que se coloque como um facilitador/ajudador, que pouco 
a pouco auxilie nesse processo de descobrimento de si.

Essa ação remete ao indicativo da BNCC (2018), que envolve a importância do educar 
no incentivo ao desenvolvimento das competências socioemocionais, que influenciam 
nas dimensões em que o jovem está envolvido. 

‘’(...) reconhecer-se em seu contexto histórico e 
cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico, 
participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, 
produtivo e responsável requer muito mais do que o 
acúmulo de informações. Requer o desenvolvimento 
de competências para aprender a aprender, saber lidar 
com a informação cada vez mais disponível, atuar com 
discernimento e responsabilidade nos contextos das 
culturas digitais, aplicar conhecimentos para resolver 
problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser 
proativo para identificar os dados de uma situação e 
buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças 
e as diversidades’’ (BNCC, 2018 p. 18).

Na prática, o início do diálogo com o jovem/adolescente 
deve ser permeado por aulas atrativas e dinâmicas. 
É importante que sejam realizados questionamentos 
sobre o que é Projeto de Vida, o que é uma disciplina 

diversificada e qual é a necessidade de ter aulas 
dedicadas a essa disciplina.



O que é necessário para construir uma casa? Qual é a primeira coisa a fazer? 
O que não pode faltar de forma alguma? O que é imprescindível para iniciar a 
construção?  UM PROJETO.   A construção de um Projeto de Vida não é algo tão 
enrijecido e impessoal, mas implica na necessidade de um plano. 

Vamos comparar a construção de um Projeto de Vida à construção de uma casa?

A construção da casa tem algumas etapas: 
 ● Sonhar;
 ● Planejar (construir uma planta);
 ● Entijolar ou madeirar;
 ● Fazer o acabamento;
 ● Decorar.

Assim como a construção da casa, para construir um Projeto de Vida também 
existem etapas. Não acontece do dia para a noite, de trás pra frente, é necessário 
dedicar-se. Essa construção deve perpassar três dimensões: pessoal, cidadã e 
profissional (BNCC, 2020).
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O QUE É NECESSÁRIO PARA 
CONSTRUIR UMA CASA?
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É necessário respeitar e acompanhar os processos 
envolvidos na construção da casa. Da mesma 
forma acontece na construção do projeto de vida do 
jovem protagonista. Nesse processo, destacam-se 
algumas competências socioemocionais necessárias, 
como paciência, resiliência, trabalho em equipe e 
autodidatismo. 

O projeto de vida do estudante é tão importante que impõe 
uma responsabilidade e diligência dos educadores de 
todas as áreas da Base Nacional Comum (BNC). Assim, 
percebe-se que não é um trabalho de dois ou três 
educadores, é responsabilidade de toda a comunidade 
escolar. Isso pressupõe um verdadeiro trabalho em 
equipe. Essa integração e corresponsabilidade, para 
além do corpo docente, estendem-se também aos 
servidores que não atuam diretamente na sala de aula, 
como a equipe gestora e os servidores da limpeza, da 
portaria e da alimentação. Na construção de uma casa, 
o profissional que contrata o serviço “sonha” com o 
projeto e, a partir daí, contrata serviços de projeção e 
construção, sendo um trabalho em conjunto para a sua 
realização.

Nesse comparativo, a construção do Projeto de Vida 
parte do sonho do estudante, sendo acompanhado e 
encorajado por toda a comunidade escolar.  

Danza (2019) sugere que a construção para uma 
educação que prioriza o projeto de vida deve ser 
permeada pela educação baseada em valores, dos 
quais destacam-se autoconhecimento, autonomia, 
resiliência, percepção crítica de sua realidade, resolução 
de conflitos, dentre outros. É pertinente esclarecer que, 
em se tratando de estratégias, pressupõe-se que essa 
construção não acontece de forma engessada, seguindo 
uma única metodologia, considerando principalmente 
a diversidade dos estudantes, as necessidades e as 
realidades específicas de cada um. 
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Conhecer a si mesmo é o ponto inicial para vislumbrar-se como um ser autônomo 
e responsável por suas escolhas e por quem quer se tornar. O autoconhecimento, 
enquanto competência socioemocional, perpassa todas as outras competências 
socioemocionais, que dialogam com as três dimensões propostas para a 
organização curricular tanto do Ensino Fundamental II quanto do Ensino Médio. 
Assim, as dimensões devem ser objeto de aprendizagem, entrelaçando e 
envolvendo todas as outras competências cognitivas e socioemocionais.

DIMENSÕES DO PROJETO DE VIDA

Mas, como acontece o 
entrelaçamento entre 
dimensões e competências 
socioemocionais?

A discussão entre as dimensões e competências socioemocionais indica uma 
visão não-fragmentada do jovem protagonista e do seu projeto de vida. 
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Figura 01 – Dimensões do Projeto de Vida e as competências socioemocionais
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Em seu artigo, Moran (2017) discute a tarefa desafiadora que é desenvolver o projeto de vida 
nessa visão de integralidade, ou seja, o desenvolvimento de uma visão integral do estudante, 
com destaque para as competências socioemocionais e cognitivas, com encorajamento para 
uma formação integral que estimule o desenvolvimento do pensamento crítico, da autonomia, 
da responsabilidade, do autocontrole e da solidariedade, formando-se uma relação dialógica 
entre as dimensões do Projeto de Vida, construídas com embasamento nos quatro pilares da 
Educação – Aprender a ser, Aprender a fazer, Aprender a conhecer e Aprender a conviver. 

É necessário observar que as dimensões do projeto de vida não estão vinculadas a uma ou a 
outra série, mas devem permear todas as séries, em todas as aulas, pois estão atreladas entre 
si, em uma intercessão, não se sobrepondo uma a outra.
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O encorajamento aos jovens e adolescentes sobre a relevância de seus sonhos é algo muito sério e 
pertinente. Um grande desafio, principalmente quando se vive em uma sociedade tão plural, que se 
modifica de forma tão acelerada. Essa sociedade moderna, como descrita por Bauman (2007), é volátil, 
imprevisível e envolve jovens e adultos na sensação, muitas vezes angustiante, de que nada é durável.

DIMENSÃO PESSOAL 

A dimensão pessoal envolve 
o autoconhecimento e a 
identidade, o reconhecimento 
de quem o estudante foi, 
quem ele é, e de quem virá 
a ser, corroborando com os 
pilares do Aprender a ser e 
do Aprender a conhecer.  

Numa sociedade 
moderna volátil e em 
tempos líquidos “nada 
é feito para durar ou 
para ser sólido”.  
(BAUMAN, 2007)

Essa volatilidade 
manifesta-se nas 
relações familiares,  
no mundo do trabalho, 
consigo mesmo e 
nos relacionamentos 
afetivos.

Para além disso, o Brasil é um país permeado por desigualdades socioeconômicas, que fazem com 
que essa “dimensão pessoal” dos estudantes seja ainda mais diversa para cada um. Por isso, pensar 
em sonhos, nos diferentes contextos e realidades, para muitos é desmotivador. 

Toda essa falta de perspectiva entrelaça-se também com o aumento de adolescentes e jovens que 
sofrem com transtornos psicológicos, perturbação do sono, pânico, ansiedade e depressão.
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Esta dimensão está relacionada com o aprender a conviver, e envolve os 
relacionamentos interpessoais e a vida em sociedade. Como é o relacionamento 
de uma pessoa com as outras quando vêm de lugares diferentes e têm diferentes 
histórias e crenças? Como esse relacionamento acontece de forma harmoniosa e 
respeitosa entre família, escola e comunidade, mesmo em meio às diversidades? 

Existem muitas possibilidades de integração de saberes atrelados aos projetos de 
vida dos estudantes, envolvendo anseios pessoais que se revelem nas relações 
sociais, de forma que oportunidades sejam criadas para os jovens protagonistas e 
oferecendo chances de inseri-los em espaços de convivência dentro da escola e na 
comunidade do entorno. 

Destaca-se, ainda, a estreita colaboração da família na construção e no 
desenvolvimento do projeto de vida do jovem/adolescente. O processo de construção 
do projeto de vida inicia-se desde a infância e desenvolve-se ao longo dos anos e 
no decorrer da vida. Desse modo, a inserção de aulas criativas, simples e lúdicas, 
com atividades que ajudem os estudantes, desde pequenos, a pensarem em seus 
sonhos e desejos, por mais simples que sejam, vislumbrando um futuro repleto de 
possibilidades, pode ser uma estratégia de desenvolvimento do “sonhar ”. 

DIMENSÃO SOCIAL OU CIDADÃ
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A dimensão profissional está relacionada ao Aprender a fazer, que é permeado 
pelo desenvolvimento de competências e habilidades profissionais, de modo 
que o jovem empreenda uma vida profissional com intencionalidade. Essa 
dimensão envolve questionamentos sobre o que o jovem gosta de fazer e o que 
se sente apto a executar. 

Fazer o que gosta significa a construção de um sonho daquilo que identificou 
como relevante e prazeroso e pode ser algo muito mais filosófico do que se 
imagina. Embora pareça utópico, se um jovem entende de forma clara e 
objetiva as implicações do projeto de vida, potencialmente chegará à resposta: 
faço o que gosto e gosto do que faço. Muitos estão em um universo profissional 
sem gostarem do que fazem e sem fazerem o que gostam. As situações que 
levam a isso são variadas: busca por status social, imposição, tradição familiar, 
necessidade ou por não acreditar que fosse possível desenvolver algo relevante, 
significativo e prazeroso. 

A dimensão profissional também dialoga com a vocação e o talento. A escolha 
profissional é uma das ações mais importantes e difíceis de fazer. Envolve 
missão, vocação, talento e paixão. A discussão sobre esses pontos precisa ser 
pauta de todo o Ensino Médio, sendo foco, sobretudo, nas turmas da 3ª série. 

DIMENSÃO PROFISSIONAL 
OU PRODUTIVA  

?
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Há uma filosofia de vida originada na cidade de Okinawa, no Japão, que tem um significado 
que corrobora para as discussões sobre a construção do projeto de vida. Segundo Mogi 
(2015), “Ikigai” é uma palavra japonesa que descreve os prazeres e sentidos da vida. A palavra 
consiste, literalmente, de “iki”: viver e “gai”: razão” – Razão de viver. Além disso, “dá propósito 
à vida ao mesmo tempo que dá determinação para seguir em frente”. 

Embora pareça impossível e até mesmo uma utopia, pensar no ser humano nessa integralidade 
é muito interessante e pertinente para a construção do projeto de vida do jovem protagonista.

O Ikigai traz um conceito de completude e revela-se como uma possibilidade de explorar esse 
tema em uma aula planejada, que poderá ser lembrada sempre que possível, com o intuito 
de inquietar e encorajar o jovem a não desistir de sonhar e refletir sobre o seu projeto de vida 
profissional. 

Figura 02: Diagrama - Ikigai 
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 IKIGAI. Fonte: Mogi, Ken. Os Cinco Passos para Encontrar seu Propósito de Vida e ser mais Feliz.
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É intrigante para os educadores pensarem em uma disciplina que não propõe avaliar quantitativamente 
os estudantes. No caso de “Projeto de Vida”, ela busca desenvolver os jovens criticamente. Nesse 
sentido, uma avaliação qualitativa seria mais adequada.

São diversas as possibilidades para que os estudantes sejam avaliados de uma forma holística, dentro 
de um modelo pedagógico concebido para responder à formação do jovem desse século, capaz de 
executar seu projeto de vida.

Existe a possibilidade integradora de articulação entre conteúdos, metodologia e gestão, associados 
ao trabalho, à cultura, à ciência e à tecnologia, tendo como eixo principal a construção de um 
projeto de vida para os estudantes com o direito de desenvolverem suas potencialidades, sua 
potência de ser.

Durante as aulas, várias ações podem vir a ser desenvolvidas e envolvidas pelo Projeto de Vida. Os 
vários eventos que acontecem durante o ano letivo devem levar o educador a avaliar não só o seu 
estudante, mas também as turmas e a escola como um todo. 

EXISTE AVALIAÇÃO  
NO PROJETO DE VIDA?

A disciplina Projeto de Vida 
não adere nota avaliativa. A 
avaliação é processual, levando 
em consideração  
os aspectos qualitativos.  
A avaliação é atitudinal.
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Os educadores devem observar os seus estudantes em situações 
de comportamento e domínio de um determinado assunto, 
levando-os a realizarem algumas ações, tais como workshops, 
semana de acolhimento, seminários de profissões, rodas de 
conversas, apresentações sobre determinados temas e produções 
diversas. Eles devem ser estimulados em seu protagonismo e 
autonomia ao conduzirem determinados comandos sozinhos, 
apenas mediados pelos seus educadores, desenvolvendo a 
autoconfiança, a autonomia, a determinação e a capacidade de 
traçar metas, sem esquecer que, dentro dessa avaliação, há uma 
perspectiva interdimensional, envolvendo, inclusive, os familiares 
e os responsáveis nas atividades atribuídas.
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No Ensino Fundamental, 
a equipe pedagógica 
deve empenhar-se no 
encorajamento dos 
estudantes, para que 
cada um permita-se 
sonhar e comece a 
desenvolver seu projeto 
de vida!

PROJETO DE VIDA NO ENSINO 
FUNDAMENTAL II

Na realidade do segmento do ensino fundamental, o Projeto de Vida lança-se como uma mola que 
impulsiona o estudante a sonhar. É indispensável que o professor faça parte desse impulso, não 
podendo deixar de lembrar que ele sonha. O grande desafio, ainda, é manter esse sonho vivo ao longo 
dessa etapa, trazendo para o seu cotidiano escolar metodologias exitosas para que os estudantes não 
desistam de estudar, que é o primeiro incentivo impulsionado pela disciplina, pois é através do estudo 
que ele será capaz de traçar metas.

A escola tem uma grande responsabilidade em envolver os responsáveis e familiares do estudante 
com o seu projeto de vida, engajando todos na construção e no desenvolvimento dos sonhos e metas, 
bem como incentivando-os a serem impulsionadores de seus filhos.

A escola deve ter o foco em desenvolver o estudante de forma integral. Por isso, a BNC não pode 
estar separada das atividades da disciplina Projeto de Vida, devendo ser trabalhadas em conjunto, 
reforçando e suportando uma a outra.

Muitos estudantes não sabem falar 
sobre os seus projetos de vida ou 
sequer sabem se têm algum projeto. 
Isso se deve a um conjunto de fatores 
internos e externos que permeiam 
a vida deles, sejam da infância, 
juventude ou adolescência.

Apresentar o Projeto de Vida pode 
ser muito diferente para cada um 
dos estudantes. É importante que o 
mediador (educador) da disciplina 
apresente os temas com entusiasmo 
e organização para que o estudante 
possa sentir-se motivado a 
traçar metas e planejamentos, 
identificando-se nos cenários, 
conhecendo-se melhor e envolvendo-
se naquilo que for traçando.
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A trajetória do estudante atravessa um processo de aprendizado e ele deve ser sempre encorajado a 
cultivar seus sonhos, tendo a tendência de apresentar maior sucesso em seus planos. 

EMOCIONAL

FINANCEIRO

EXISTENCIAL

PROFISSIONAL

ESPIRITUAL

MINHA
VIDA

FÍSICO

No desenvolvimento da disciplina Projeto de Vida no Ensino Fundamental II, é importante que 
o educador observe a integralidade dos seus estudantes. Todos eles são permeados de diversos 
sentimentos e estão aprendendo a compreendê-los. A vida escolar, apesar de muito voltada ao meio 
acadêmico, não pode desenvolver apenas essa parte do estudante, pois a vida dele é composta por 
diversas outras vertentes. O educador deve, portanto, sempre incentivá-lo a conhecer a si mesmo e a 
entender a sua relação com o outro, sob uma perspectiva integral. 

Pensamento Científico

Práticas e Vivências em Protagonismo

Práticas Experimentais

Eletivas

Estudo Orientado

Pensamento Científico

BNC

Acolhimento

Salas temáticas

PROJETO DE VIDA

Entende-se que o Projeto de Vida é o foco da Educação em Tempo Integral e a mola impulsionadora de 
todas as outras vertentes que a envolvem, sendo central em todo o processo de ensino e aprendizagem.
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A adolescência é uma época da vida humana em que o comportamento se acha frequentemente sujeito 
a frustrações, conflitos, problemas e desajustamentos, que perturbam a conduta e a experiência do 
indivíduo tanto na escola como fora dela.

PROJETO DE VIDA NO ENSINO MÉDIO

Em um primeiro momento 
é preciso identificar as 
características do jovem do 
Ensino Médio, pois, apesar das 
mais diversas circunstâncias 
que diferenciam esses jovens, 
eles possuem algumas 
características em comum.

A faixa etária desses estudantes 
está entre 14 e 18 anos, em 
sua maioria. Sendo assim, 
ao considerar as fases do 
desenvolvimento humano, estão 
na da adolescência, momento 
em que muitas mudanças 
físicas e cognitivas acontecem. 

Assista ao vídeo da cientista social Regina Novaes pelo youtube através 
do link ou aponte o celular para o QR code:

https://www.youtube.com/watch?v=rCgub1qsoWA&ab_
channel=InstitutoUnibanco

Sob o ponto de vista da 
psicologia, essa fase 
apresenta características 
muito específicas, tendo em 
vista que é um período de 
transição da infância para a 
vida adulta.

https://www.youtube.com/watch?v=rCgub1qsoWA&ab_channel=InstitutoUnibanco
https://www.youtube.com/watch?v=rCgub1qsoWA&ab_channel=InstitutoUnibanco
https://www.youtube.com/watch?v=rCgub1qsoWA&ab_channel=InstitutoUnibanco
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Considerando que a centralidade da Educação em Tempo Integral é o jovem e o 
seu projeto de vida, diante de uma fase tão complexa, toda a equipe escolar deve 
considerar os desafios dessa fase e encontrar a melhor forma de trabalhar com o 
público de adolescentes no ambiente escolar, com o qual eles tendem a identificar-
se, auxiliando nesse momento de transição da vida. É importante destacar o papel 
da Pedagogia da Presença, em que a aproximação com esse jovem acontece a 
partir da afetividade, tendendo a fazer surgir sentimentos de motivação, incentivo e 
admiração por aquele que olhou para ele de perto.

A escola é um espaço com o qual muitos desses adolescentes se identificam, seja 
porque existe a presença da equipe escolar, seja porque criam laços de amizade 
com seus colegas, seja porque são capazes de desenvolver a sua autonomia e os 
seus projetos. Nesse contexto, certamente, as aulas de Projeto de Vida tornam-se 
um espaço no qual eles encontram um local seguro para falar e manifestar suas 
dúvidas, angústias e projeções que constroem em torno do seu projeto de vida. 

AULAS DE PROJETO DE VIDA: UM ESPAÇO DE VOZ

Fonte: Aula PV jul./2018 – turma 2ª série/CEEFMTI Bartouvino Costa
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Segundo a Base Nacional Comum (BNC), a escola deve trabalhar e desenvolver as 
questões do crescer, uma vez que:

Pretende-se que os estudantes […] estejam aptos a compreender a organização e 
o funcionamento de seu corpo, assim como a interpretar as modificações físicas e 
emocionais que acompanham a adolescência, e a reconhecer o impacto que elas 
podem ter na autoestima e na segurança de seu próprio corpo (BNCC, 2018, p. 327.).

Se for considerado o conceito de projeto de vida como uma visualização antecipada 
da vida que se deseja ter, isso implica nas inúmeras escolhas que os estudantes 
devem fazer ao longo de sua jornada. Sendo assim, o papel do educador está pautado 
em conhecer as peculiaridades desses jovens para contribuir no direcionamento do 
compromisso pessoal que esses devem assumir consigo mesmos, na busca por 
aquilo que venha a ser melhor para a sua vida .

O que estou
fazendo

aqui?

O que sei
fazer?

O que sou?

Quem sou eu?

O que vou
fazer no
futuro?

Os questionamentos acima são muito comuns entre adolescentes. As temáticas a 
serem desenvolvidas nas aulas de Projeto de Vida estão diretamente relacionadas 
à perspectiva dessa dificuldade que sentem em compreender o seu presente e ao 
mesmo tempo planejar o seu futuro.

Em se tratando de planejamento de futuro, o “Projetar a vida” manifesta-se como 
algo processual/gradual, que vem dentro de uma lógica reflexiva, a qual está 
interligada à formação e à construção de sentidos para a vida do adolescente/
jovem. É perceptível que o jovem necessita de autorrealização, desse modo, o 
adolescente/jovem busca esse sentido de vida em suas relações com o outro, 
consigo mesmo e em sua comunidade, seja acadêmica, profissional ou social. 
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A reflexão sobre o projeto de vida individual, iniciada no Ensino Fundamental ou no Ensino 
Médio, deve ser concebida como um início, e não uma finalização engessada, que não pode 
ser mudada ou revisada. Entende-se que o projeto de vida não deve ser um fim em si mesmo. 
Antes, é um processo ao qual experiências de autoconhecimento, identidade e autorrealização 
vão se juntando na construção do projeto de vida do estudante, a partir dos seus sonhos. 

O entendimento das aulas de Projeto de Vida para o Ensino Médio caminha numa construção 
que pode iniciar ali ou em algum momento anterior e que deve reverberar em continuidade, 
como tarefa para a vida toda. A mola inicial desse processo é o autoconhecimento, o qual vai 
formando elos que se ligam um a um, em pequenas etapas, para que nessa construção de 
vida as experiências pessoais e coletivas, as vitórias e frustrações fortaleçam e embasem o 
projeto de vida do jovem protagonista.

Desse modo, “chegar lá”, ou seja, “chegar ao final” do projeto de vida baseado no sonho, não 
é um fim em si mesmo. Constitui-se como um processo de inúmeras (re)visões e (re)ajustes, 
que podem ocorrer de forma periódica e contínua, a partir das experiências.

As aulas de Projeto de Vida, na verdade, são uma iniciativa para trazer à luz quem é esse jovem 
a partir de uma narrativa dele mesmo, fazendo-o enxergar-se como um ser capaz de elaborar 
sua vida e aquilo que deseja ser, embasado em quem é, no meio no qual está inserido e no 
que fará a partir disso. 

É importante mencionar aqui que não basta o autoconhecimento e o querer, pois, em razão 
das desigualdades socioeconômicas e necessidades impostas, muitos estudantes não 
vislumbram uma gama de possibilidades, tampouco têm espaço para buscá-las. É por isso 
que a escola precisa estar presente nesse processo para ser auxílio, suporte e apoio de 
cada um.

Conforme disposto na Coleção Juventudes e Participação, do Instituto Unibanco, sobre os 
jovens do Ensino Médio brasileiro, é necessário observar as necessidades dos estudantes:

Consideramos que a escola tem um papel importante na formação dos jovens para a vida em 
uma sociedade democrática. Para que essa formação seja efetiva, é preciso que o ambiente 
escolar promova o desenvolvimento integral dos estudantes, levando em consideração as 
desigualdades que interferem nas trajetórias educacionais e, também, as diferentes experiências 
de viver a juventude. Além disso, a escola precisa conhecer as demandas dos jovens a partir das 
suas necessidades no presente, e não apenas prepará-los para o que serão no futuro (COLEÇÃO 
JUVENTUDES E PARTICIPAÇÃO, 2020). 

A elaboração do projeto de vida, nos anos iniciais do Ensino Médio, acontecerá de forma 
sistemática e estratégica. O material a ser trabalhado com o Projeto de Vida, enquanto 
disciplina diversificada para o Ensino Médio, deverá ser estruturado, levando-se em conta a 
formação de valores, o encorajamento e os princípios que reforcem a excelência acadêmica e 
o desenvolvimento de competências socioemocionais que garantam ao jovem estudante um 
preparo para os desafios que se apresentam na contemporaneidade. 
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Além disso, as aulas deverão levar em conta a identidade, dentro dos pilares do aprender 
a ser e conhecer (dimensão pessoal); as relações do jovem protagonista com o mundo, “eu 
com o mundo”, focando no aprender a conviver (dimensão social ou cidadã); e as relações 
com o mundo do trabalho dentro do que permeia o pilar do aprender a conhecer e fazer 
(dimensão profissional ou produtiva). 

Desse modo, é imprescindível que as aulas sejam apresentadas com objetivos claros e 
evidentes e que explorem temas que estimulem amplamente as dimensões, de maneira a 
apoiar o estudante, capacitando-o a persistir no aprendizado e na construção de si e do seu 
projeto ao longo da vida. 

Diante da necessidade de percorrer um caminho com esses jovens para que identifiquem os 
elementos que são indispensáveis à construção do seu projeto de vida, as temáticas a serem 
abordadas nas aulas de Projeto de Vida ficam organizadas da seguinte forma:

DIMENSÃO
PESSOAL 1ª SÉRIE

DIMENSÃO
SOCIAL

2ª SÉRIE

DIMENSÃO
PROFISSIONAL 3ª SÉRIE

Todas as temáticas consideram a formação integral desses jovens a partir do desenvolvimento 
das competências socioemocionais. 
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Gestão emocional, 
autoconfiança, curiosidade, 
autoestima, pensamento crítico, 
autoconhecimento, respeito, 
responsabilidade social, 
solidariedade, generosidade.

Escuta ativa, resiliência, 
tolerância, valorização da 
diferença, resolução de 
conflitos, solidariedade, 
protagonismo social, 
empatia, criatividade.

Autodeterminação, 
perseverança, foco, 
organização, otimismo, 
entusiasmo, proatividade, 
liderança, cooperação, 
colaboração, resolução de 
problemas, tomada de decisão, 
planejamento, autodidatismo, 
criticidade.

1ª Série

2ª Série

3ª Série

Principais competências socioemocionais a 
serem desenvolvidas

As dimensões não podem ser engessadas e amarradas à seriação característica. É importante 
esclarecer que as três dimensões devem permear as três séries do Ensino Médio, no entanto, cada 
série tem maior foco em uma das dimensões.
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Conforme pressupõe Arantes (2016), é possível destacar que: 
A figura do projeto de vida remete-nos instantaneamente à ideia de futuro. Esta, 
por sua vez, conduz-nos à incerteza e à imprevisibilidade, próprias do futuro 
contemporâneo, esse tempo que requer ser assujeitado para que ganhe contornos 
próximos daquilo que pretendemos nos tornar. Mas o que temos visto, enquanto 
pesquisadores e educadores, é uma crescente postergação das escolhas que 
culminam na elaboração dos projetos de vida dos jovens. Não sabemos ao certo 
se esse fenômeno é motivado pela indecisão, pela confusão ou pela reflexão, mas 
é certo que a elaboração do projeto de vida é o recurso mais satisfatório para 
lidar com essas instabilidades sem abrir mão da realização de nossas aspirações 
(ARANTES et al., 2016, p.79).  

Conforme consta na literatura educacional, acerca da aplicabilidade do Projeto 
de Vida, destaca-se que:

Além de ser o foco para onde convergem as ações das escolas que participam do 
Programa Ensino Integral, o trabalho de construção do Projeto de Vida é organizado 
e materializado durante as aulas deste componente curricular. Ao longo do Ensino 
Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio, os alunos participam de atividades que 
estimulam a reflexão sobre suas potencialidades e interesses pessoais, que serão o 
ponto de partida para o percurso de criação do seu Projeto de Vida. “Ensinar o aluno 
a olhar, a dizer, a escutar, a perceber a si mesmo e ao outro, a respeitar a si mesmo 
e ao outro, a responsabilizar-se pelo processo pessoal e coletivo é um princípio 
que ancora o Projeto de Vida... (PROJETO DE VIDA – CADERNO DO PROFESSOR – 
ENSINO MÉDIO, 2014, p.7). 

É tratado, portanto, como uma condição indispensável e essencial para o 
processo de envolvimento entre família e responsáveis, educando, escola e 
comunidade, contribuindo assim para o amplo desenvolvimento integral das 
habilidades e competências, para que essas, por sua vez, encontrem lastro nas 
diversas demandas estudantis, atreladas ao planejamento e à orientação nas 
perspectivas de responsabilidade e autonomia. 
A metodologia Projeto de Vida deve ser vista e tratada como o ponto central no 
trabalho pedagógico, contemplada em todo o percurso escolar, sendo o itinerário 
necessário do educando na escola, envolvendo-o em um ambiente multi, inter 
e transdisciplinar, sendo uma ótima ferramenta educacional para o pleno 
desenvolvimento da vida do estudante.
Percebe-se a importância do Projeto de Vida, já que possibilita inúmeras vivências 
e interações, contribuindo com a significância para a vida escolar do educando, 
conjugadas com as suas aspirações acadêmicas e pessoais, englobando assim a 
consolidação das experiências no contexto escolar e social. É sempre importante 
enfatizar aos envolvidos que eles são educandos em processo de formação e que 
a evolução é constante e progressiva a cada dia.

CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO DE VIDA 
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O autoconhecimento, a autoproposição, a autoestima e a autoconfiança 
são importantes para conhecer as suas próprias virtudes e fortalezas, 
assim como as fragilidades e potencialidades. Esse processo envolve 
conhecer os próprios valores e crenças e entender como cada um se sente 
em cada situação e os porquês. Envolve, também, reconhecer como se 
é percebido por outras pessoas e poder traduzir os seus próprios sonhos 
e desejos em um projeto de vida coerente consigo, com os seus valores, 
crenças, interesses e potencialidades, abrangendo também o acreditar 
na própria capacidade de realizar determinadas atividades.

Construindo o PV: 

 Executando o PV: 

Alguns elementos importantes, na execução do Projeto de Vida, que devem 
ser trabalhados durante as aulas são: foco, organização, gestão emocional, 
perseverança, resiliência e autodeterminação. Essas características são 
importantes para concentrar a atenção nas ações planejadas, resistir a 
interesses imediatos, saber se organizar e ser cuidadoso com os recursos 
que cada um tem à disposição, além de gerenciar as suas emoções, a fim 
de expressar seus sentimentos em diferentes contextos e situações, não 
desistindo quando surgirem dificuldades e desconfortos e tornando-se 
capaz de se fortalecer em situações difíceis. Esses são alguns elementos 
importantes para a execução do projeto de vida.

“Afinal, minha presença no mundo não é a de 
quem apenas se adapta, mas a de quem nele se 
insere. É a posição de quem luta para não ser 
apenas objeto, mas sujeito também da História” 
(FREIRE, 2002, p. 60). 
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Uma base consolidada de conhecimentos e valores deverá apoiar o estudante no 
processo de tomada de decisões, que o acompanhará ao longo da construção e da 
execução do seu projeto de vida. 

Parafraseando Boutinet (2002), o projeto de vida deve 
traduzir uma conscientização, na qual o ator principal, 
ou seja, o jovem protagonista, se lança nesse agir que 
opera sobre a sua existência e sobre o seu ambiente 
de vida. Tomado de consciência de si mesmo e do 
ambiente em que vive, este é capaz de interferir sobre 
o rumo da sua própria história. 



266PROJETO DE VIDA E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA

DEFINIÇÃO DE ESPAÇOS DE (CON)VIVÊNCIA
Quando se refere a espaços de vivência, a geografia humanística o define como: 
“O lugar é conceito chave, entendido como o espaço vivido, dotado de valor pelo 
sujeito que nele vive” (MOURA; SASAKI, 2013, p. 4). Nessa perspectiva, os espaços 
de vivência são, sobretudo, aqueles em que o sujeito percebe o ambiente a sua 
volta, identificando suas características e finalidades. Nesse sentido, o lugar 
torna-se muito mais que uma localização geográfica: relaciona-se aos diversos 
tipos de experiências ali vivenciadas.

Assim, a compreensão dos espaços de convivência toma forma a partir de um 
entendimento genérico de que se trata de locais de vivências, onde se vive junto. 
Os espaços de convivência são aqueles onde as pessoas se relacionam e convivem. 

ESPAÇOS DE (CON)VIVÊNCIA  
E SALAS TEMÁTICAS

Os espaços de 
convivência são 
materializados nas 
instituições sociais, 
como família, escola, 
igreja, trabalho,  
entre outros.

Espaços de 
convivência são 
aqueles em que 
as pessoas se 
relacionam e 
convivem.



267PROJETO DE VIDA E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA 267

Muito além de ensinar o que está previsto no currículo, a escola deve estar 
focada na formação integral dos jovens, considerando os aprendizados que são 
essenciais para que os estudantes se desenvolvam cognitiva e socialmente, 
fortalecendo as competências socioemocionais a partir dos quatro pilares da 
educação (DELORS, 2012).

ESPAÇOS DE (CON)VIVÊNCIA  
NA ESCOLA

É nos espaços de convivência da escola que 
esses aprendizados são fortalecidos. 

Maturana (2005) diz que as pessoas aprendem a viver de acordo com a maneira 
de conviver de sua comunidade, e a educação como um sistema configura-se 
em um universo de espaços, onde os estudantes confirmam o mundo que estão 
vivenciando. As estruturas que compõem o prédio escolar são socialmente 
construídas pelos sujeitos a partir de suas maneiras de agir e interagir.

Sendo a escola um espaço de convivência social dos jovens, é nos diversos 
espaços escolares que os estudantes se relacionam entre si e com os demais 
envolvidos no processo educacional, que vão desde o diretor escolar e a equipe 
pedagógica aos responsáveis por manter os ambientes limpos e organizados. 

Nesse sentido, a escola – como um espaço contínuo de inúmeras relações sociais, 
culturais e demais pluralidades – deve priorizar a construção de atividades e 
estratégias curriculares que levem os estudantes a serem protagonistas, 
na crescente formulação e construção do processo de conhecimento.

A escola deve estar focada na formação integral dos jovens.
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A sala ambiente é um espaço pedagógico 
extremamente favorável à aprendizagem 
dos alunos. Além de ser a sala fixa do 
professor, também é uma referência 
para o aluno nas várias disciplinas. A 
sala ambiente pode ser montada com os 
materiais pedagógicos específicos de cada 
disciplina, estando prontos às mãos de alunos 
e professores. Percebo que os alunos gostam 
e se sentem valorizados quando seus trabalhos 
são expostos na sala, inclusive alunos que fazem 
trabalhos e, com autonomia, já os inserem no 
ambiente da sala, de forma autônoma, como 
cartazes, mapas mentais, produções de texto, 
charges e outros. Como professor, valorizo a sala 
ambiente, que cria o clima para a aula e já é um 
incentivo a cada aula.

Professor Arnaldo 
História e PCA Pastor Oliveira de Araújo

Depoimentos

Eu acho muito interessante e 
importante ter essa sala decorada 
conforme a disciplina, pois dessa forma 
faz com que o aluno se sinta mais afim 
de estudar, fazendo com que preste 
bastante atenção nos seus professores e 
na matéria, garantindo seu comportamento 
e seu histórico acadêmico com bastantes 
resultados positivos.

Carolina Morandi
Estudante da CEEFMTI Bartouvino Costa

268
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Ano passado, ajudei o professor de 
Química a produzir uns desenhos 
tematizados de Química na sala de 
aula dele. Esses desenhos ajudaram 
os alunos a entender mais a matéria de 
Química. Com isso me senti motivado a 
ajudar outras pessoas e a estudar mais.

José Enrico Ribon de Matoa
Estudante do CEEFMTI Pastor Oliveira de Araújo

“As salas ambiente, além de serem 
tematizadas do jeito que o professor deseja, é 
feita com os alunos, o que é muito bacana. Na 
sala ambiente, os alunos podem se sentir mais 
confortáveis e aprendem melhor por vários 
motivos. Por exemplo, a sala de química pode 
ter uma tabela periódica, a de inglês, palavras em 
português e inglês. Os alunos podem se lembrar 
das matérias assim e eu acho isso muito legal! 
Fora que a sala fica decorada e muito mais bonita.”

Davi Mestra Ribett Dettmann
Estudante do CEEFMTI Pastor Oliveira de Araújo

Eu acho a ideia das salas ambiente 
bem criativa. Isso estimula e facilita 
o processo de aprendizagem. Além 
de deixar as salas decoradas de acordo 
com a sua disciplina, acaba deixando a 
escola mais alegre e com um espaço mais 
agradável para alunos e professores.

Izadora Ladeira
Estudante do CEEFMTI Pastor Oliveira de Araújo
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Muitos são os ambientes de convivência existentes na escola. É claro que esses 
variam de escola para escola, a depender dos recursos e espaços físicos disponíveis. 

Vamos dar uma olhadinha em alguns desses espaços existentes nas escolas?

ALGUNS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA 
NO AMBIENTE ESCOLAR

Pátio do CEEFMTI Conde de Linhares
Foto tirada por Júlia da Matta (Colatina/ES, 2019)

Biblioteca do CEEFMTI Bráulio Franco
Foto tirada por Júlia da Matta (Muniz Freire/ES, 2021)
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Sala da Área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias da EEEFM David Roldi
Foto tirada por Júlia da Matta (São Roque do Canãa/ES, 2021)

Porta da Sala de Educação Especial do CEEFMTI Bráulio Franco
Foto tirada por Júlia da Matta (Muniz Freire/ES, 2021)

Pátio do CEEFMTI Baixo Guandu
Foto tirada por Júlia da Matta (Baixo Guandu/ES, 2019)
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Refeitório do CEEFMTI Prof. José Leão Nunes
Foto tirada por Júlia da Matta (Cariacica/ES, 2019)

Pátio da EEEF Domingos Perim
Foto tirada por Júlia da Matta (Venda Nova do Imigrante/ES, 2021)
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Laboratório do CEEFMTI Dr. Getunildo Pimentel
Foto tirada por Thiago Coutinho (Serra/ES, 2021)

Porta da “Sala das Luzes” (Laboratório) do CEEFMTI Prof. José Leão Nunes
Foto tirada por Júlia da Matta (Cariacica/ES, 2019)

Sala de informática do CEEFMTI Dr. Getunildo Pimentel
Foto tirada por Thiago Coutinho (Serra/ES, 2021)

Sala de informática da EEEFM Fioravante Caliman
Foto tirada por Júlia da Matta  

(Venda Nova do Imigrante/ES, 2021)
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Varal dos Sonhos da EEEFM Oscar de Almeida Gama
Foto tirada por Júlia da Matta (Alegre - distrito de Araraí/ES, 2021)

Sala de Projeto de Vida EEEFM Prof. Geraldo Costa Alves
Acervo da Escola Prof. Geraldo da Costa Alves (Vila Velha/ES, 2020)

Laboratório do CEEFMTI Bráulio Franco
Foto tirada por Júlia da Matta  

(Muniz Freire/ES, 2021)
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Biblioteca do CEEFMTI Liceu Muniz Freire
Foto tirada por Júlia da Matta (Cachoeiro de Itapemirim/ES, 2021)
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Figura 1: Pátio da EEEFM Washington Pinheiro Meirelles

Fonte: Acervo da EEEFM Washington Pinheiro Meireles (Itapemirim/ES, 2019)

É um espaço muito comum nas escolas, onde é constante o exercício do pilar conviver. Nele, os 
estudantes estabelecem a comunicação livre entre seus pares e realizam atividades lúdicas, a partir 
de jogos e brincadeiras. 

A parte externa da escola, geralmente denominada pátio, é um espaço físico comum. Local que os 
estudantes usam com frequência, onde é estabelecido um convívio informal entre os membros da 
comunidade escolar, principalmente entre os estudantes.”
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Figura 2: Pátio do CEEMTI Manuel Duarte da Cunha

Fonte: Acervo do CEEFMTI Manuel Duarte da Cunha (Pedro Canário/ES, 2019)

Figura 3: Pátio da EEEFM Ewerton Montenegro Guimarães

 
Fonte: EEEFM Ewerton Montenegro Guimarães (Viana/ES, 2019)

O pátio é um espaço normalmente utilizado para atividades livres. Entretanto, é um 
ambiente que pode ser aproveitado pelos educadores na condução de metodologias 
que visam ao processo de aprendizagem, sendo muitas vezes associado a um espaço 
mais informal para a execução das aulas.
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A quadra poliesportiva, em uma visão funcional, é caracterizada como um ambiente destinado às 
aulas práticas do componente curricular de Educação Física ou um espaço de práticas de esportes 
diversos, sendo muitas vezes associada também ao lazer, principalmente para os amantes das 
diversas modalidades esportivas. 

Figura 4: Quadra Poliesportiva da CEEFMTI Prof. José Leão Nunes

 

Fonte: Acervo do CEEFMTI Prof. José Leão Nunes (Cariacica/ES, 2019)

No entanto, a quadra no ambiente escolar ultrapassa essa visão reducionista de ser apenas um 
espaço para fins esportivos. É considerada também um espaço de convivência, que se performa na 
cultura do movimento e na linguagem corporal, além de fomentar competências socioemocionais 
diversas, como respeito ao outro, resolução de conflitos, solidariedade, autodeterminação, 
perseverança, colaboração, tomada de decisão, entre outras. 

Figura 5: Quadra poliesportiva do CEEMTI Prof. Maura Abaurre

Fonte: Acervo do CEEMTI Profª. Maura Abaurre (Vila Velha/ES, 2019)
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Outro espaço de convivência que vai para além de sua funcionalidade é o refeitório. 
Além de um local onde os estudantes realizam suas refeições, o refeitório é um 
ambiente de troca de ideias e integração. Por meio do momento da alimentação,  
os estudantes compartilham suas vivências e fortalecem os vínculos afetivos.

Figura 6: Refeitório do CEEMTI Baixo Guandu

Foto tirada por Júlia da Matta Machado de Paula (Baixo Guandu, 2019) 

A biblioteca, ao que parece, é o ambiente mais silencioso da escola, mas esse espaço 
tem muito a dizer. Ela funciona como um núcleo de leitura. Em meio à tecnologia de 
informação, que é muito atrativa aos jovens, os educadores devem incentivar o uso 
da biblioteca, aproximando os estudantes ao contato com os mais diversos tipos de 
leitura.

Mesmo com a pouca comunicação verbal, a biblioteca é um espaço de convivência 
com regras específicas para o seu bom funcionamento. Nesse espaço, a linguagem 
corporal diz muito dos estudantes e das competências que já estão em processo 
de desenvolvimento, como o autodidatismo, a curiosidade e o desenvolvimento do 
sentimento de pertencimento.



280PROJETO DE VIDA E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA 280PROJETO DE VIDA E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA

Figura 7: Biblioteca da CEEFMTI Professor Elpídio Campos de Oliveira

Figura 8: Biblioteca do CEEFMTI Professor Elpídio Campos de Oliveira

 
Fonte: Acervo do CEEFMT Professor Elpídio Campos de Oliveira (Montanha/ES, 2019)

Os laboratórios são, sobretudo, um espaço destinado às práticas experimentais dos 
componentes curriculares. Nesses ambientes, os estudantes visualizam, na prática, 
a relação entre os fenômenos, onde as descobertas tornam o objeto estudado muito 
mais atrativo ao conhecimento. No laboratório, os estudantes colocam o que foi 
apresentado pelo educador à prova dos fatos.

A convivência nesse espaço acontece a partir de regras estabelecidas nos protocolos 
de segurança. Sendo assim, a aprendizagem deve ser mediada pelo educador a 
todo momento.

Nesse ambiente, a curiosidade é evidenciada, abrindo espaço para a exposição das 
hipóteses dos estudantes em relação aos fenômenos, promovendo diálogo constante. 
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Figura 9: Laboratório de Ciências e Química  
da CEEFMTI Professor Elpídio Campos de Oliveira 

 

Fonte: Acervo do CEEFMT Professor Elpídio Campos de Oliveira (Montanha/ES, 2019)

Diante de uma geração da era tecnológica, um espaço destinado a atividades com a 
tecnologia de informação é essencial na escola. A sala/laboratório de informática é 
um dos espaços mais cobiçados pelos estudantes. Os computadores oferecem uma 
grande diversidade de aplicativos e softwares educativos, que despertam a atenção 
dos estudantes, garantindo novas metodologias de ensinar e aprender na escola.

Esse espaço é muito interativo e privilegiado para o desenvolvimento de competências 
como solidariedade, protagonismo e empatia, um exercício do pilar conviver, pois 
muitos estudantes tendem a apresentar, em alguns momentos, dificuldades de 
manusear as ferramentas. Outro pilar que se destaca na utilização desse ambiente é 
o conhecer, onde os estudantes tendem a ter disposição para aprender a manusear 
as ferramentas e sempre inovar quando encontram essa possibilidade, fomentando 
a sua criatividade e desenvolvendo as suas próprias habilidades.

A sala/laboratório de informática é uma das formas de proporcionar a inclusão 
digital àqueles estudantes que não poderiam ter acesso a essa tecnologia em outros 
momentos e espaços. Sendo assim, o educador deve se apropriar dos mais diversos 
recursos tecnológicos disponíveis, de forma a propiciar aulas mais prazerosas, que 
despertem o interesse dos estudantes.
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Figura 10: Sala de Informática da EEEFM Washington Pinheiro Meirelles

Fonte: Acervo da EEEFM Washington Pinheiro Meireles (Itapemirim/ES, 2019)

Outro espaço muito utilizado na escola é o auditório. Um local onde, a depender do 
seu tamanho, é possível promover a vivência de estudantes de turmas diversas da 
escola, proporcionando um contato interclasse.

O auditório é muito utilizado para apresentações de trabalhos, teatros, culminâncias 
de projetos, palestras, entre outros eventos. 

Sendo assim, é muito importante que sejam estabelecidas regras de convivência, a 
fim de que seja um ambiente agradável, tendo em vista que concentra um grande 
número de pessoas e recebe muitos membros da comunidade escolar.
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Figura 11: Auditório do CEEFMTI Profª Maria Penedo

Foto tirada por Júlia da Matta Machado de Paula (Cariacica/ES, 2019)

Apesar de o espaço ser muito importante nesse processo formativo dos estudantes, 
ele não é fator impeditivo da aplicação das metodologias do TI. Considerando que 
são estruturadas principalmente na relação dos quatro pilares, as proposições 
formuladas na escola estão para além dos espaços existentes nela. O que significa 
dizer que uma escola que não tenha todos os espaços estruturados, não impede 
que as metodologias sejam implementadas e que haja intencionalidade no uso 
dos espaços.
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As Salas Temáticas são as tradicionais salas de aula, em diferentes formatos.

Nessa disposição do espaço, são os estudantes que se deslocam pela escola 
na mudança de uma aula para a outra, e não o educador, proporcionando uma 
movimentação na escola e desenvolvendo nos alunos habilidades como compromisso, 
responsabilidade e pontualidade. Partindo dessa premissa, as salas temáticas 
colaboram para aliviar o corpo e a mente dos estudantes que permanecem por 
um longo período na escola, caracterizando a estrutura de uma escola livre e com 
espírito democrático. 

Segundo Rovai: 
Por isso, essa nova escola necessita ter um novo perfil que ultrapasse a visão de 
salas de aula com quadro-negro, professor falando e alunos sentados nas carteiras 
ouvindo: salas ambientes versáteis que, atendendo a projetos significativos, ofereçam 
oportunidades para os alunos desenvolverem conceitos, habilidades, hábitos e atitudes 
- e valores - para o trabalho, de modo contextualizado (ROVAI, 2005, p. 186).

Figura 13 - Sala de Matemática

Fonte: Acervo CEFMTI Bartouvino Costa (Linhares/ES, 2019)

SALAS TEMÁTICAS
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Figura 14- Sala de Língua Portuguesa

Fonte: Acervo CEEFMTI Pastor Oliveira de Araújo (Vila Velha, ES/2020)

Nessa dinâmica, o espaço de aprendizagem – outrora conhecido apenas como a sala de 
aula da turma A ou B – passa a receber a nomenclatura do Componente Curricular, ou 
seja, sala de História, de Matemática, de Biologia, estabelecendo uma (re)significação 
dos conteúdos escolares e redefinindo novas formas de expressar e representar os 
conhecimentos em uma relação em que a interação permite dar mais atenção e 
visibilidade a outros espaços de convivência, seja na escola ou em outros ambientes.

As salas temáticas devem ser um espaço de construção coletiva, dialógica e 
democrática para que seja gerado um ambiente de convivência na escola, no qual 
são (re)construídos conceitos e desencadeadas reflexões acerca da ação pedagógica. 

O estudante é 
o coautor na 
construção do 
espaço da sala 
temática.

As salas 
temáticas devem 
ser um espaço 
de construção 
coletiva, dialógica e 
democrática.
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É importante destacar que esse espaço é de construção coletiva, onde o estudante 
é convidado a construir e reconstruí-lo juntamente com o educador,  passando a ser 
o coautor daquele local. Juntos pensam sobre as diferentes formas de organização, 
que possibilitem práticas e vivências de aprendizagens, identificando quais os 
elementos que devem fazer parte daquele ambiente de aprendizagem e convivência, 
transcendendo a ideia de ser apenas uma pintura ou um cartaz colorido, relacionando-
se intrinsecamente à construção do aprender e conviver.

Figura 15 - Sala de Projeto de Vida

 
Fonte: Acervo CEFMTI Bartouvino Costa (Linhares/ES)

O ambiente da Sala Temática é percebido a partir de uma capacidade coletiva de 
participação ativa no espaço. O educador, diante de um ambiente que identifica o 
componente curricular que ministra a partir da disposição dos materiais pedagógicos, 
sente-se ainda mais motivado e, a partir disso, dificilmente deixará o estudante em 
sua zona de conforto.

Dessa forma, os materiais selecionados para compor a sala temática se caracterizam 
como subsídio na construção de um conhecimento, onde o educador é o mediador 
e as abordagens que faz em torno dos conteúdos se tornam mais significativas pela 
relação que os estudantes estabelecem entre o que está sendo estudado e o lugar.
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1. Oportunizar aos educadores e estudantes a possibilidade de 
organização das salas de aula, de acordo com as características 
do componente curricular, tendo em vista suas unidades 
temáticas e seus objetos de conhecimento, considerando 
sempre o Projeto de Vida;

2. Utilizar os recursos materiais e tecnológicos existentes na 
escola, ou que possam ser construídos pelos educadores 
e estudantes;

3. Otimizar o tempo pedagógico de aula e a utilização das 
metodologias de ensino;

4. Contribuir para elevar os níveis de Excelência Acadêmica dos 
estudantes a partir da utilização adequada dos materiais 
pedagógicos disponíveis;

5. Proporcionar maior interação entre todos os envolvidos no 
processo de ensino e aprendizagem;

6. Promover as mais diversas competências socioemocionais, 
estruturadas a partir dos quatro pilares: Aprender a ser, 
Aprender a fazer, Aprender a conhecer e Aprender a conviver.

Nesse contexto, a Sala Temática deve se tornar um ambiente acolhedor, onde é 
possível estreitar os laços entre o estudante, o educador e o próprio componente 
curricular; este último personificado através de todos os elementos que compõem a 
sala e a partir da presença pedagógica.  

Os objetivos das 
Salas Temáticas são:
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É importante mencionar ainda que o educador recebe os 
estudantes na porta da sala, como se recepcionasse uma 
visita em seu espaço, fazendo com que o estudante se 
sinta bem-vindo e acolhido, como também entende que 
aquele espaço é coletivo, e não unicamente dele. Aquela 
carteira não é sua, onde ele se senta diariamente, sendo 
dividida por diversos estudantes na escola, por exemplo. 
Com essa lógica, é ainda muito mais favorável para o 
educador montar a sala da forma como ele se sentir mais 
confortável para lecionar, para além do modelo tradicional 
de um estudante estar sentado atrás do outro, em fileiras, 
podendo sentar-se em círculo ou criar outras dinâmicas 
dentro da sala de aula. Além de todos os benefícios, é um 
propulsor para evitar a indisciplina e garantir a motivação 
de quem educa.

As salas temáticas estreitam os laços entre 
o estudante, o educador e o currículo.
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Olá! Eu sou a Anna Karoline da Silva 
Fernandes! Nasci em Montanha/ES 
e atuo com a oferta de Educação em 
Tempo Integral desde o ano de 2018. 
Sou formada em História e, quando 
escrevi esse capítulo, atuava como 
Técnica Pedagógica na Equipe da 
Assessoria Especial de Educação  
em Tempo Integral.

Oi! Eu sou a Cristiana Alice  
Pontes Estevão! Nasci em 
Cachoeiro de Itapemirim/ES  
e atuo em escola com oferta de 
Educação em Tempo Integral desde 
o ano de 2016. Sou formada em 
História e Artes Visuais e, quando 
escrevi esse capítulo,  
atuava como Professora. 

Olá! Meu nome é Izadora dos 
Santos Bezerra! Nasci em Vila 
Velha/ES e atuo em escola com 
oferta de Educação em Tempo 
Integral desde o ano de 2017.  
Sou formada em Língua Portuguesa 
e Literaturas de Língua Portuguesa 
e, quando escrevi esse capítulo, 
atuava como Professora.
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Olá!  Eu sou a Rachel Curto 
Machado Moreira! Nasci em 
Colatina/ES e atuo em escola 
com oferta de Educação em 
Tempo Integral desde  
o ano de 2015. Sou formada  
em Letras/Português e,  
quando escrevi esse  
capítulo, atuava como  
Coordenadora Pedagógica.

 Olá!  Eu sou a Laura de Souza 
Nascimento dos Santos! Nasci no 
Rio de Janeiro/RJ e atuo em escola 
com oferta de Educação em Tempo 
Integral desde o ano de 2016.  
Sou formada em Pedagogia e Artes 
Visuais e, quando escrevi esse 
capítulo, atuava como Supervisora 
Escolar na Superintendência 
Regional de Educação de Cachoeiro 
de Itapemirim.

Oi!  Meu nome é Márcio Cypriano 
de Lima! Nasci em Muqui/ES  
e atuo em escola com oferta de 
Educação em Tempo Integral 
desde o ano de 2017. Sou 
formado em Engenharia Química 
e, quando escrevi esse capítulo, 
atuava como Professor.
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Depoimentos

“O clube me ajudou a fazer amigos, ele 
une os alunos. Também podemos praticar 
algo que gostamos. Eu gosto de dançar, 
por isso, eu entrei no clube de dança, onde 
eu fiz amizade com um grupo de pessoas 
que eu achava (e ainda acho) incríveis. 
Eu sinto muitas saudades do clube, pois 
era onde a gente podia passar um tempo 
com os amigos e, além disso, eu também 
consegui melhorar a minha dança”.

Júlio Augusto Leite Souza
CEEFMTI Marita Motta Santos

“A Eletiva nos estimula a ter contato com 
coisas que não são comuns no nosso dia a 
dia. Escolhi a Eletiva Horta, que ensinava 
a cultivar alimentos e plantas, desde a 
escolha de sementes, a germinação e demais 
cuidados com as plantas. Ensinava também 
sobre a importância do consumo de vegetais 
e hortaliças, quais as melhores épocas do ano 
para o cultivo e também a importância de as 
hortas serem orgânicas. Isso me estimulou a 
fazer uma pequena horta em casa, que estou 
cuidando durante a pandemia”.

Miguel Figueira Gouvêa
EEEFM Dom João Batista da Motta e Albuquerque

“O Pensamento Científico, na 
minha opinião, nos leva a adquirir 
novos conhecimentos, nos faz 
querer saber o porquê de tudo ao 
nosso redor, nos faz pensar mais 
profundamente sobre tudo, fazendo 
a gente despertar para o desejo de 
adquirir novos conhecimentos sobre 
o que nos rodeia. O Pensamento 
Científico se encaixa perfeitamente na 
frase que o professor Márcio Cypriano 
me disse uma vez: “Se é para voar, que 
alcancemos as estrelas”.

Ana Marcelly Mariano Nicoli
CEEFMTI Daniel Comboni

Parte Diversificada e Práticas Educativas
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“A Semana de Acolhimento foi a mais intensa da 
minha vida. O acolhimento foi um momento, além 
de conhecer a escola, de carinho, de disposição de 
todos os funcionários que visivelmente se esforçaram 
para mostrar tudo para nós. Nós, “os novatos”, fomos 
bem recebidos. Ainda bem que tivemos a oportunidade de 
ter esse momento na escola, espero continuar essa teia de 
cumplicidade, amizade e aprendizado”.

João Paulo Xavier da Silva
EEEFM Job Pimentel

“É até um pouco difícil traduzir em palavras o que  
eu senti durante a semana de Acolhimento. Eu tive  
a enorme oportunidade de estar dos dois lados:  
de acolher e de ser acolhida. Eu tive uma experiência 
linda acolhendo e ouvindo relatos parecidos com 
a vivência que eu tive quando cheguei à escola. 
A semana de Acolhimento teve um papel muito 
importante na minha vida e eu comecei a praticar 
aquele cuidado com os sonhos das pessoas, aquela 
amizade gratuita e aquele zelo que eu recebi no meu 
dia, e sem ficar com vergonha (eu era muito tímida).  
Eu aprendi uma lição muito importante:  
acolher é um ato de amor ”.

Sabrina dos Santos Anacleto
CEEFMTI Marita Motta Santos

“Tutoria é a melhor parte da escola, 
pois podemos nos abrir com nossos 
tutores sobre coisas que acontecem 
dentro e fora da escola. Os tutores 
buscam formas de entender seus 
tutorados e ajudá-los, isso para mim  
é o melhor da minha escola”.

Monyéle Martha Hipólito
CEEMTI LICEU Muniz Freire

Parte Diversificada e Práticas Educativas
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A parte diversificada do currículo tem por objetivo complementar e enriquecer a BNC. Elas se 
complementam, não podendo ser, portanto, tratadas de forma isolada. As metodologias diversificadas 
têm propostas bem claras e intencionais para também ensinar ao estudante a estrutura prevista em 
cada componente curricular. No entanto, buscam estar mais próximas do estudante, com formatos 
mais atuais, desenvolvendo competências desse século, adequando-se à linguagem atual desses 
estudantes e transportando-se de forma que, a partir disso, haja:

 ● Absorção de conteúdo;
 ● Consolidação dos conteúdos já aprendidos;
 ● Nivelamento e reforço de conteúdo, quando houver necessidade.

A proposta é de complementar, consolidar ou nivelar esses conteúdos a partir de metodologias 
diferenciadas, atuais, e que possam chegar ao maior número possível de estudantes, tentando 
compreender as diversas e diferentes formas de aprendizagem que os públicos necessitam, 
distanciando-se apenas da forma tradicional de ensinar existente nas escolas.
É importante que todas as metodologias tenham o foco e a intencionalidade na BNC e que o trabalho 
dos professores esteja sempre conectado com esses objetivos. Além disso, é ideal que, a partir 
desses componentes, sejam levadas em consideração as questões culturais, sociais e econômicas 
do entorno da escola, do bairro e do município. Todo esse contexto da realidade dos estudantes e da 
comunidade escolar precisa ser considerado na construção das metodologias da Parte Diversificada 
do currículo para dar ainda mais sentido àquele aprendizado.

INTRODUÇÃO
DIVERSIFICAR COM INTENCIONALIDADE

Na escola que oferta 
Educação em Tempo Integral, 
os tempos de aulas são 
divididos entre disciplinas da 
Base Nacional Comum (BNC) 
e da Parte Diversificada. 

Mas o que é a Parte Diversificada do currículo? 
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COMO AVALIAR A PARTE DIVERSIFICADA?
A avaliação é um passo importante do processo de ensino e aprendizagem. A sua realização 
orienta o processo educativo, pois oportuniza conhecer os resultados do desempenho do 
estudante, como também perceber se serão necessárias novas estratégias de ensino, 
planejamento, abordagem dos conteúdos e metodologias de trabalho que garantam ao 
educando a oportunidade de adquirir as aprendizagens que porventura tenha apresentado 
fragilidade e que lhe são de direito.  

É importante ressaltar que, no decorrer do processo de ensino e aprendizagem – e isso 
inclui a avaliação –, é essencial o desenvolvimento de competências necessárias à 
formação para a vida no início do século XXI, envolvendo conhecimentos, habilidades, 
atitudes, valores e emoções (RESOLUÇÃO CEE nº 3.777, 2014). Nesse sentido, é importante 
reconhecer aprendizagens como: “autoconhecimento, cooperação, colaboração, 
resiliência, entusiasmo, desenvolvimento de relacionamentos, solidariedade, empatia, 
valorização das manifestações artísticas, respeito ao outro, entre outras, necessárias à 
formação integral dos educandos e à realização dos seus projetos de vida” (CURRÍCULO, 
2020, p. 35). 

A avaliação deve ser um processo contínuo e cumulativo, ou seja, “desenvolvido em 
diferentes momentos do processo educativo, com o predomínio dos aspectos qualitativos 
sobre os quantitativos, bem como dos resultados obtidos ao longo do percurso sobre 
aqueles ao final do período, alcançados por meio de um único instrumento; em geral, 
provas” (RESOLUÇÃO CEE nº 3777, 2014; CURRÍCULO, 2020, p. 49).  

Essa avaliação requer a utilização de variados instrumentos e estratégias para contemplar 
as diferenças individuais dos educandos, reconhecendo a diversidade e a singularidade 
de cada um. Dessa forma, são diversas as possibilidades de avaliação do desempenho 
escolar nesses componentes curriculares. Destaca-se a autoavaliação do estudante para 
reflexão da sua aprendizagem, podendo avaliar o seu próprio aprendizado, em relação 
ao desenvolvimento da autonomia e do senso crítico (RESOLUÇÃO CEE nº 3777, 2014). 

No que diz respeito ao uso de estratégias e instrumentos diversificados, “é possível 
lançar mão de questionários, roteiros de aprendizagem, fichas de observação, relatórios, 
pesquisas, portfólios, entre outras atividades avaliativas, realizados de modo individual 
ou coletivo” (CURRÍCULO, 2014, p. 50). É interessante utilizar meios que incentivem o 
arquivamento de algumas avaliações, oferecendo também a oportunidade de reflexão 
coletiva ao final das atividades, no que se refere à melhoria dos resultados escolares. 
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EDUCAÇÃO DO CAMPO
O trabalho pedagógico realizado na Parte Diversificada, nas escolas que 
ofertam Educação de Tempo Integral no campo, integra as questões 
inerentes à realidade do campo, respeitando as diversidades sociais, 
culturais, políticas, econômicas, de gênero, geração e etnia, bem 
como valorizando o conhecimento tradicional das suas populações, 
contribuindo para a autonomia e a realização dos projetos de vida dos 
estudantes (RESOLUÇÃO CNE nº 4, 2010).

É sempre necessário considerar o contexto em que os estudantes 
estão inseridos, a sua realidade e o seu conhecimento de mundo 
(CURRÍCULO, 2018), e isso deve ser incluído no planejamento dos 
conteúdos e metodologias.

Para o desenvolvimento dessas metodologias, propõe-se também a 
construção de parcerias com as comunidades locais, as lideranças e os 
movimentos sociais que atuam para a melhoria das condições de vida 
do homem rural, pelo acesso à terra e pelo direito de existir no campo.

Nessa perspectiva, a formação integral dos estudantes que vivem no campo 
necessita da valorização da sua própria cultura, do resgate cultural dos seus 
antepassados e do reconhecimento das suas diversidades e pluralidades. 
Portanto, a Educação em Tempo Integral na modalidade da Educação do 
Campo é uma proposta à inclusão social, como forma de garantir o exercício 
pleno da cidadania às populações que vivem no meio rural. 

Nesse sentido, a avaliação permite conhecer os 
resultados exitosos, como também observar se serão 
necessárias novas estratégias para a melhoria da 
aprendizagem, a fim de realizar os ajustes que são 
exigidos durante o processo educativo. 

Na perspectiva de enfatizar temas relevantes para a proposta 
educativa de cada Centro Estadual Integral de Ensino Rural 
(CEIER), o Tema Gerador contribui para um trabalho pedagógico 
pertinente à realidade do campo. Por meio da sua prática, busca-se 
mediar o ensino e aprendizagem a partir das condições de vida 
presentes na realidade campesina (Pedagogia do CEIER, 2005). 

Parte Diversificada e Práticas Educativas
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PASSO A PASSO 
O Estudo Orientado necessita da participação de toda a equipe escolar. Todos precisam estar juntos, 
apoiando os professores para que os estudantes desenvolvam o autodidatismo e a autonomia 
intelectual na construção da própria aprendizagem. A realização do Estudo Orientado está diretamente 
relacionada aos componentes da Base Nacional Comum   (BNC), por isso é oferecido por professores 
de todas as áreas do conhecimento.
É necessário que a equipe pedagógica:

ESTUDO ORIENTADO

1- Apresente estratégias 
de aprendizagem ou 
métodos de estudo, desde 
o início do ano letivo, para 
que os estudantes possam 
utilizá-los no dia a dia;

2 - Possibilite 
atividades 
complementares, 
leituras e pesquisas 
de todas as áreas 
do conhecimento, 
proporcionando 
contextos 
diversificados 
para praticar as 
estratégias de 
aprendizagem;

3 - Fomente o uso 
da agenda para 
organização das 
atividades semanais/
quinzenais, a fim 
do gerenciamento 
do tempo para 
aprendizagem;

4 - Incentive o 
desenvolvimento 
de aprendizagens 
para aprender 
a conhecer - a 
flexibilidade cognitiva 
e a metacognição 
são elementos 
importantes ao 
aprender a aprender;

5 - Incentive o estudo 
individual e/ou grupos 
de estudo, monitoria, 
projetos coletivos, 
de acordo com as 
necessidades de cada 
estudante, visando ao 
desenvolvimento de 
aprendizagens para 
aprender a conviver;

6 - Incentive o 
desenvolvimento de 
aprendizagens para 
aprender a fazer: a 
colaboração, a cooperação, 
a proatividade, o trabalho 
em rede, o entusiasmo, 
entre outras; 

7 - Incentive o desenvolvimento 
de aprendizagens ancoradas no 
pilar do Aprender a ser, como: foco, 
organização, gestão emocional, 
perseverança, resiliência, 
autodeterminação, autoconfiança 
e autoestima, visando à realização 
dos projetos de vida dos estudantes; 

8 - Apoie o 
desenvolvimento 
do autodidatismo 
e da autonomia 
intelectual dos 
estudantes 
na construção 
da própria 
aprendizagem;

9 - Utilize o 
instrumento de 
monitoramento 
adotado pela 
escola, a fim de 
apoiar as ações 
pedagógicas e 
realizar o registro 
das aulas;

10 - Promova a correlação 
dos conteúdos estruturantes e 
formativos das disciplinas da Base 
Nacional Curricular Comum com 
as aulas e propostas do Estudo 
Orientado, de modo a tornar a 
aula produtiva, e aproveitando os 
momentos para reforçar, revisar e 
renovar os conteúdos necessários, 
aproximando as disciplinas da base 
das disciplinas eletivas;

11 - Crie um banco 
de atividades da 
Base Nacional 
Curricular Comum, 
de modo a fornecer 
ao Estudo Orientado 
um suporte para que, 
em momentos de 
necessidade escolar, 
essas atividades 
sejam utilizadas.
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O QUE É O ESTUDO ORIENTADO?
O Estudo Orientado é um componente que integra a Parte Diversificada do Currículo. Busca oferecer 
tempo e espaço para o uso de estratégias de aprendizagem, por meio dos quais os estudantes 
têm a oportunidade de desenvolver o autodidatismo, a autonomia intelectual e a capacidade de 
aprender a aprender.

Estudos realizados no âmbito da aprendizagem escolar apresentam o uso de estratégias de 
aprendizagem como uma “possibilidade de auxiliar o estudante a gerenciar e a controlar a sua própria 
aprendizagem” (SANTOS; BORUCHOVITCH, 2011, p. 286). 

 As estratégias de aprendizagem são “técnicas ou métodos de estudos que os estudantes utilizam em 
seu processo de aprendizagem” (SANTOS; BORUCHOVITCH, 2011, p. 286). 

Nesse sentido, o Estudo Orientado desenvolve um conjunto de aprendizagens baseadas nos 4 (quatro) 
pilares da educação: Aprender a conhecer, Aprender a fazer, Aprender a conviver e Aprender a ser 
encontrados na matriz de saberes proposta pelo Currículo estadual, com vistas à formação integral do 
educando, bem como à formação de sujeitos autônomos, críticos e participativos (CURRÍCULO, 2020, 
p. 35; ESPÍRITO SANTO, 2019).  

Para alcançar esse objetivo, estudantes e professores têm papéis que se completam. O estudante 
identifica as estratégias que facilitam sua aprendizagem para utilizá-las nos seus estudos, e o 
professor incentiva e reflete com os alunos sobre a importância das aulas de Estudo Orientado para a 
realização dos seus projetos de vida.

COMO O ESTUDO ORIENTADO É DESENVOLVIDO EM SALA DE AULA?

O Estudo Orientado envolve o trabalho pedagógico com variadas estratégias de aprendizagem, para 
que os estudantes possam aprender a aprender e realizarem as diversas atividades escolares. “A 
utilização de estratégias de aprendizagem busca promover a capacidade de aprender do estudante, 
desenvolvendo o autodidatismo e a sua autonomia intelectual, contribuindo para a melhoria dos 
resultados escolares e para a realização dos seus projetos de vida” (BORUCHOVITCH, 2007, p. 157).  

Diante disso, as primeiras aulas da disciplina devem contemplar ações pedagógicas que levem os 
alunos a refletirem sobre o processo de aprendizagem e sua importância para o seu desenvolvimento 
integral e a concretização do projeto de vida. É nas primeiras aulas que o aluno irá conhecer as 
técnicas e estratégias de estudo por meio de um trabalho dinâmico e criativo do professor.

Nas palavras do educador Paulo Freire: “Cabe ao 
educador ser o mediador do processo pedagógico 
direcionado à construção da autonomia”  
(FREIRE, 2002, p.12).
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As estratégias podem ser do tipo cognitivas, como técnicas de leitura e análise (Compreensão, 
Retenção, Anotações e Sublinhado) e técnicas de síntese (Esquema e Resumo), mas 
também vão além delas. Elas “operam diretamente sobre o material a ser aprendido, 
auxiliando o estudante a melhor processar a informação” (BORUCHOVITCH, 2007; SANTOS; 
BORUCHOVITCH, 2011). 

É possível utilizar, ainda, as estratégias do tipo metacognitivas e afetivas. A metacognição 
envolve o planejamento, o monitoramento e a regulação do processo de aprendizagem 
(BORUCHOVITCH, 2007; SANTOS; BORUCHOVITCH, 2011). Sendo assim, é importante o 
desenvolvimento de aprendizagens relacionadas ao pilar do Aprender a Conhecer: 

A flexibilidade cognitiva e a metacognição são importantes para que todos estejam conscientes 
acerca do processo de aprendizagem, exerçam equilíbrio sobre ele, de forma a ajustá-lo em suas 
expectativas e necessidades. Esses são alguns elementos importantes ao aprender a aprender” 
(CURRÍCULO, 2020, p. 37).

É importante a articulação entre os professores 
responsáveis pelo Estudo Orientado e os demais 
professores da BNCC, pois a utilização das estratégias 
de aprendizagem necessita da “criação de contextos 
diversificados, nos quais se possam praticar as 
estratégias ensinadas” (BORUCHOVITCH, 2007, p. 158). 
Assim, a realização do Estudo Orientado necessita 
do apoio de todos os professores, sendo necessário 
também o envolvimento de outros educadores da 
equipe pedagógica e do Atendimento Educacional 
Especializado (AEE). 

É importante, ainda, o planejamento coletivo 
semanal entre os professores de Estudo 
Orientado, como também a utilização do 
instrumento de monitoramento adotado pela 
escola, a fim de apoiar as ações pedagógicas 
realizadas nesse componente curricular. 
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Como exemplo, são apontadas algumas técnicas de estudo encontradas no Material do Educador, 
proposto para utilizar nas aulas de Estudo Orientado: 

Resumo: o resumo propõe 
que as ideias de um texto 
sejam apresentadas de forma 
objetiva e concisa. Um resumo 
bem elaborado permite que o 
estudante encontre com facilidade 
os argumentos desenvolvidos 
pelo autor ao longo de um texto. 
Para isso, apresentamos três 
exemplos de resumos: indicativo, 
informativo e crítico (resenha).

Mapas mentais: por meio 
dessa estratégia, propõe-se 
apresentar as principais ideias 
de um conteúdo, utilizando 
recursos visuais, como: 
desenhos, palavras-chave, 
símbolos, imagens, figuras e 
outros elementos gráficos.  

Esquema: o esquema propõe 
que, através da criação de 
recursos visuais, obtenha-se 
as principais ideias de um 
conteúdo e a estrutura da 
informação, para depois 
estudá-lo e analisá-lo com 
maior riqueza de detalhes.

(ICE, 2015, p.33-38)
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Além das técnicas de estudo, o aluno precisa aprender a organizar o seu tempo de estudo. No início das 
aulas de Estudo Orientado, propõe-se o uso da agenda. A criação da agenda é fundamental para que 
o estudante gerencie o seu tempo e organize o seu estudo. Por meio dela define as suas prioridades 
de aprendizado, ao longo dos dias da semana, possibilitando o alcance das metas estabelecidas para 
a realização dos seus projetos de vida. Assim, é essencial que todos os estudantes aprendam a fazer 
uso da agenda. 

Manejo de informações: 
tanto a busca de informação 
como a elaboração de 
informação são importantes 
e contribuem para o 
desenvolvimento do 
autodidatismo e da 
autonomia intelectual. 

Como exemplo, segue um modelo de agenda semanal: 

Maio 2021 - DIAS DA SEMANA

Componentes

(BNCC)
Segunda  Terça Quarta Quinta Sexta 

Matemática  Fazer exercício de 
geometria    

L. Portuguesa
Responder 

questionário da 
pág. 10

  

  Geografia Elaborar mapa     

     Inglês
 

 
  Estudar para o 

teste oral  

 História
Fazer o resumo 
do texto sobre 

feudalismo.
   

O uso da agenda torna possível planejar e monitorar a própria aprendizagem, além de ajudar o 
estudante a desenvolver diversas competências necessárias à sua autonomia. É necessário, ainda, 
sensibilizá-lo para a importância de estudar, para que esse ato tenha sentido e significado para ele. 
Por isso, proponha questionamentos como: Por que estudar? Como estudar? Quais os benefícios 
de estudar? Quando o estudante consegue responder para si mesmo a estas perguntas, o uso das 
estratégias de aprendizagem é fortalecido, pois a sua prática ganha sentido.  
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As estratégias afetivas relacionam-se à disposição e à motivação do estudante. 
Por meio delas, espera-se “controlar, modificar e eliminar estados internos do 
estudante, que possam ser incompatíveis com o bom processamento da informação” 
(BORUCHOVITCH, 2007). 

É importante que o 
ato de estudar tenha 
sentido e significado 
para o estudante. 

“[...] sustento que não há 
ação humana sem uma 
emoção que a estabeleça 
como tal e a torne possível 
como ato”.
(MATURANA, 2005, p. 22)

“A literatura sobre 
estratégias de 
aprendizagem apresenta, 
ainda, o uso do diário 
como exemplo de 
exercício metacognitivo” 
(BORUCHOVITCH,  
2007, p.160). 
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Saiba mais:
Que tal voltar ao 
capítulo 4, sobre os 
Princípios Educativos, 
para aprofundar 
esses conceitos? 

É importante ensinar uma estratégia de aprendizagem de cada vez, 
acrescentando explicações metacognitivas sobre o porquê, onde e quando 
praticá-la. É necessário oferecer explicações detalhadas de cada estratégia 
ensinada, exemplificando-a, esclarecendo prováveis dúvidas. Além disso, 
é necessário criar contextos diversificados em que se possam praticar 
as estratégias ensinadas. Além disso, incentiva-se o monitoramento da 
percepção do estudante sobre o processo de aprendizagem, como está 
fazendo e o que está pensando quando são empregadas as estratégias. É 
igualmente importante possibilitar a capacidade de o estudante estender o 
uso das estratégias aprendidas nas diversas situações em que elas sejam 
cabíveis (BORUCHOVITCH, 2007). 

Ao longo das aulas de Estudo Orientado, é essencial aumentar a motivação 
dos estudantes e promover o processamento efetivo e reflexivo da informação.  
Ademais, é fundamental que essas aulas possam ampliar o conhecimento 
dos estudantes sobre as diversas estratégias de aprendizagem, de modo a 
propiciarem a flexibilidade no seu uso, como também apoiarem o processo 
de autoconhecimento e a autorregulação (BORUCHOVITCH, 2007). 

Esse componente também envolve o incentivo à realização dos projetos 
de vida dos estudantes. Para tanto, é necessário o desenvolvimento de 
um conjunto variado de competências, que promovam a sua formação 
integral. Nesse contexto, é importante o desenvolvimento de aprendizagens 
ancoradas no pilar do Aprender a Ser. Por meio dele, o estudante desenvolve 
a autoconfiança, o foco, a organização, o autoconhecimento, entre outras 
competências necessárias ao desenvolvimento da sua autonomia no 
processo de aprendizado (CURRÍCULO, 2020).

É importante, ainda, o desenvolvimento de aprendizagens para 
Aprender a Conviver. Para isso, é necessário que durante as aulas 
de Estudo Orientado sejam incentivadas práticas de monitoria e 
atividades em grupo, possibilitando “o desenvolvimento dos valores 
essenciais ao convívio social, como a solidariedade, o respeito ao 
outro, o protagonismo social, o desenvolvimento de relacionamentos, 
entre outras competências necessárias à convivência harmoniosa” 
(CURRÍCULO, 2020, p. 38).  
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A seguir, algumas ideias de possibilidades para estudo coletivo:

1) Grupo de estudo: a sua realização oferece um momento de socialização, troca de 
ideias, convivência, bem como de respeito ao momento de aprendizagem do outro e, 
consequentemente, de melhoria das relações sociais dentro dos espaços escolares. 

 

2) Grupo Interativo: é uma prática realizada com o apoio de pessoas voluntárias para 
apoiar o processo de desenvolvimento acadêmico dos estudantes.
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3) Monitoria: possibilita que os estudantes, com maior compreensão dos conteúdos, 
possam auxiliar os colegas no processo de aprendizagem, possibilitando a troca de 
conhecimentos entre eles.

O estudo coletivo, durante o Estudo Orientado, contribui para o desenvolvimento de 
aprendizagens para aprender a fazer, como: “o trabalho em grupo, a colaboração, a 
cooperação, a proatividade, entre outras competências relacionadas à capacidade 
de realização” (CURRÍCULO, 2020, p. 37).

Tanto o estudo coletivo quanto o individual propõem que 
os estudantes utilizem estratégias de aprendizagem de 
acordo com as suas escolhas, adequadas ao perfil de 
aprendizagem de cada um. Para isso, é importante que, 
desde o início do ano letivo, o professor de Estudo Orientado 
realize a apresentação de variadas estratégias  
de aprendizagem. Espera-se que, no decorrer das aulas,  
o estudante possa fazer o uso delas na hora de estudar, 
bem como realizar as atividades propostas pelos educadores, 
ampliando as suas oportunidades de aprendizado.
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Nesse contexto, cabe ao professor de Estudo Orientado assumir o papel de mediador das 
aprendizagens, possibilitando que o estudante possa: 

Aprender a ampliar anotações de aulas, sublinhar partes relevantes de um texto, monitorar a compreensão 
na hora da leitura, usar técnicas de memorização, fazer resumos, planejar, controlar cognições negativas e 
estados afetivo-motivacionais disfuncionais, entre outras estratégias (BORUCHOVITCH, 2007, p. 162).

É importante, ainda, destacar a necessidade de que o educador considere a ampla possibilidade de 
estratégias de aprendizagem para além do exposto aqui, apoiando o desenvolvimento da autonomia 
intelectual do educando, para que seja o protagonista da própria aprendizagem, aumentando o 
desempenho escolar e impulsionando a realização dos projetos de vida.

ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO
Tendo em vista que no Ensino Fundamental é essencial apoiar mais de perto o desenvolvimento 
da autonomia do educando, a realização do Estudo Orientado visa a apoiar o estudante para 
desenvolvê-la, promovendo a capacidade de realizar o próprio aprendizado através da utilização 
das diversas estratégias de aprendizagem, apresentadas nesse componente curricular. 

Nesse contexto, é importante o estímulo à concentração. Para tanto, a formação de grupos de estudo 
menores ou o trabalho em dupla, no início das aulas, talvez seja necessário.   

No Ensino Fundamental, o Estudo Orientado 
apoia o processo de construção da autonomia 
do educando.

No Ensino Médio, o Estudo Orientado aprofunda 
conhecimentos, apoia a continuidade dos estudos 
após o 3º ano e a capacidade de continuar 
aprendendo ao longo da vida. 

Realize registros de acompanhamento das aprendizagens dos 
estudantes no instrumento de monitoramento utilizado pela 
escola, de modo que a avaliação no Estudo Orientado possa 
contribuir para a melhoria dos resultados de aprendizagem  
nas diversas áreas da Base Nacional Comum (BNC).

No Ensino Médio, a realização do Estudo Orientado busca a utilização de estratégias de 
aprendizagem para a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino 
Fundamental, como também apoiar a continuidade dos estudos após a conclusão da 3ª série e a 
capacidade de continuar aprendendo ao longo da vida (RESOLUÇÃO CNE nº 4, 2010). 
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1. O estudante pode realizar tarefas e/ou estudar para uma 
avaliação, como uma prova, por exemplo? 

 Sim, pois se aprende por meio da realização das diversas 
atividades. As estratégias de aprendizagem apoiam o 
processamento da informação, a sua aquisição, o seu 
armazenamento e a sua utilização, bem como a realização 
de tarefas. É o estudante quem define quais são as suas 
prioridades de aprendizagem, de acordo com os prazos 
acordados. Cabe ao professor mediar esse processo, sobretudo 
em relação aos estudantes do Ensino Fundamental.

2. Qual é a contribuição do Estudo 
Orientado para a realização dos 
projetos de vida dos educandos?

 O Estudo Orientado desenvolve 
o autodidatismo e a autonomia 
intelectual para a construção da 
própria aprendizagem. Assim, 
apoia o protagonismo estudantil 
e outras competências essenciais 
aos projetos de vida do educando, 
como a tomada de decisão, 
possibilitando priorizar e direcionar 
a sua aprendizagem de acordo com 
os seus interesses e necessidade. 

3. O professor responsável pelo Estudo 
Orientado pode dar continuidade aos 
conteúdos dos componentes curriculares 
da BNCC ou da Educação Profissional  
e Tecnológica?

 O Estudo Orientado visa ao autodidatismo e 
à autonomia intelectual do educando para a 
construção da própria aprendizagem. Nesse 
momento, o professor assume o papel de 
mediador e apoiador do processo educativo.  

Parte Diversificada e Práticas Educativas
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PASSO A PASSO

É essencial que a escolha das aprendizagens previstas no componente de Pensamento Científico 
contribua para a proposta pedagógica da Educação em Tempo Integral, promovendo a formação 
integral do educando.

Algumas possibilidades são apresentadas aqui para inspirar o trabalho pedagógico do professor, 
visando ao desenvolvimento das aprendizagens essenciais para a vida no início do século XXI, 
promovendo a Alfabetização Científica dos educandos e possibilitando a transformação de uma 
sociedade melhor para as futuras gerações. 

Segue abaixo um esquema  para orientar e estruturar o planejamento e as ações do Pensamento Científico:

PENSAMENTO CIENTÍFICO

AÇÕES

Prática e 
Produção

CulminânciaPesquisa
Aplicar a 

Metodologia 
Cientí�ca

Diálogo 
com os 

Estudantes

Alinhamento 
com a BNCCAmbientação

PLANEJAMENTO

Grandes 
Temas da 
Ciência: 

O mundo 
Macro e o 

Mundo 
Micro

Fonte: Elaboração própria dos autores
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A seguir, estão elencados 8 passos   principais para o início das atividades do Pensamento Científico. 
Através deles, é elaborado o planejamento dos conteúdos desse componente curricular:

Abordar temas e conteúdos correspondentes as duas das grandes 
vertentes da Ciência: o mundo macro (Universo, Sistema Solar, 
Planetas, Biodiversidade, Movimentos Terrestres, Lunares e suas 
influências) e o mundo micro (Átomos, Substâncias Inorgânicas, 
Orgânicas, Células, DNA, Micro-organismos);

Ambientar-se aos temas e conteúdos fundamentais da ciência por 
meio de leituras e diferentes recursos de divulgação científica, como 
seriados, filmes, documentários e outros;

Alinhar os principais temas e conteúdos às aprendizagens da 
BNCC, através de discussões com os outros professores do Ensino 
Fundamental, a fim de enriquecer e complementar as aprendizagens 
essenciais do Currículo;

Consultar cada turma do Ensino Fundamental para entender quais os 
principais interesses, necessidades e curiosidades dos estudantes, a fim 
de mapear importantes temas de pesquisa e construir projetos articulados 
à ambientação científica e ao alinhamento previamente realizado;

Provocar questionamentos e reflexões, induzir a proposição de 
hipóteses, incentivar a busca de respostas e discutir sobre a dúvida 
para dar início à pesquisa;

Orientar como realizar a pesquisa, utilizando os meios necessários 
para a descoberta de conhecimento, por meio de embasamento 
científico;

Apresentar as ferramentas para construir a ciência: prática 
investigativa, instrumentos e produção de relatórios;

Realizar a culminância das atividades desenvolvidas no Pensamento 
Científico e o realinhamento das aprendizagens essenciais no início 
de cada período letivo.  

1

2
3

4

5
6

7
8
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O QUE É E COMO FUNCIONA O PENSAMENTO CIENTÍFICO? 
O Pensamento Científico é um componente da Parte Diversificada do currículo oferecido aos estudantes 
do Ensino Fundamental para a promoção da Alfabetização Científica e de práticas de pesquisa 
científica. Segundo Furman (2009), o Pensar Científico é uma das primordiais ferramentas para o 
aproveitamento da curiosidade natural que todos os estudantes trazem para a escola, desenvolvendo 
neles o interesse por continuar aprendendo. 

É necessário educar os estudantes para que se habituem a sistematizar os pensamentos de 
maneira autônoma, construindo o fundamento necessário do Pensar científico. É por meio dele que 
se inicia a busca incessante do homem para compreender o mundo natural, social e tecnológico, 
um dos objetivos da formação básica das crianças (FURMAN, 2009; RESOLUÇÃO CEE, 2014).  
O Pensamento Científico busca apresentar ao estudante, de forma constante, a linguagem científica, 
promovendo a pesquisa e a educação científica e tecnológica. (BRASIL, 2014; ESPÍRITO SANTO, 
2015; RESOLUÇÃO CNE, 2010).

Ressalta-se a importância da construção da postura de questionamento e do “fazer ciência” 
proporcionada nesse componente, de forma complementar à abordagem da experimentação, 
enquanto princípio educativo e metodologia essencial para as Práticas Experimentais. Entende-se que 
“fazer ciência” está associado à compreensão dos aspectos naturais, sociais e tecnológicos presentes 
nas interações sociais, por meio das diferentes representações da linguagem. 

Por meio da promoção da alfabetização científica, dá-se a oportunidade ao estudante de “juntar as 
letras e falar a ciência”. A sua realização contribui para o desenvolvimento de aprendizagens das 
diversas áreas do conhecimento, oportunizando complementar e enriquecer a BNCC, bem como 
desenvolver aprendizagens essenciais à educação básica, de acordo com as 10 (dez) competências 
gerais previstas pelo Currículo. Em especial, destaca-se a competência associada ao exercício da 
“curiosidade intelectual, recorrendo à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a 
reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar 
hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das diferentes áreas” (BRASIL, 2017, p. 9). 

Assim, o Pensamento Científico se propõe à construção da linguagem científica para estruturar a 
metodologia da ciência, incentivar o desenvolvimento de ideias, além de compreender a história e o 
processo evolutivo do ser humano e suas relações sociais, políticas e com a natureza, contribuindo para 
a realização dos projetos de vida dos estudantes, sobretudo aqueles que se relacionarem ao estudo da 
ciência. É, portanto, uma proposta essencial à formação integral do educando, alcançando aquilo que 
se espera da Educação em Tempo Integral, conforme estabelece a Lei Complementar nº 928, de 2019.

O que realizar na Culminância do Pensamento Científico?

É possível realizar diversas atividades, como, por exemplo, 
uma Feira de Ciências ou a entrega de certificados e/ou 
medalhas conquistados em Olímpiadas do conhecimento.  
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A APLICABILIDADE DO PENSAMENTO CIENTÍFICO EM SALA DE AULA
É importante que o componente curricular de Pensamento Científico seja oferecido por professores 
de todas as áreas do conhecimento, não se restringindo às Ciências da Natureza. Como a perspectiva 
dada por cada professor poderá ser diferente, de acordo com a formação de cada um, existe a 
possibilidade de serem formadas   duplas de professores para lecionar o componente, como uma 
maneira de oportunizar o diálogo entre diferentes áreas do conhecimento, superando o isolamento 
entre os profissionais e a compartimentação dos saberes.   

Para a realização do Pensamento Científico, é necessário oportunizar espaços e momentos de 
questionamentos. Para tanto, destaca-se que não existem perguntas mais importantes que outras, 
todos os questionamentos são válidos, e por isso merecem ser acolhidos e incentivados. 

É necessário que o professor que se propõe a lecionar o Pensamento Científico se ambiente ao 
universo da Ciência. Para tanto, ressalta-se que o pensamento científico em si é uma evolução 
constante, pois a forma de pensar a ciência mudou muito ao longo da história e hoje se fundamenta 
em uma metodologia. É importante abordar essa compreensão no planejamento, discutindo que o 
pensamento humano não é algo pronto e acabado, pois não há uma só forma de construí-lo. O que se 
tinha como certo por séculos perdeu seu valor em poucos anos, devido à possibilidade de investigar 
mais precisamente uma questão. 

Posto isso, conclui-se que, independentemente da forma de 
pensar e fazer ciência, ela é válida, desde que apresentada 
de forma transparente, para que se possa entender suas 
conclusões acerca de um fenômeno. Assim, propõem-se 
questionar o entendimento de que a ciência é indiscutível e 
não deve ser questionada; pelo contrário, a ciência tem o seu 
valor e credibilidade porque sempre passou por processos de 
provas e contraprovas para se consolidar (BEHRENS; OLIARI, 
2007; MOURA; CUNHA, 2018).  

Incentiva-se a possibilidade de usar séries, documentários, 
filmes e recursos diversos, como sites, artigos e revistas 
que tenham embasamento científico, para complementar 
e enriquecer as aprendizagens da BNCC e atrair a atenção 
dos estudantes para o desenvolvimento de aprendizagens no 
Pensamento Científico (FERREIRA; QUEIROZ, 2012). 

O processo de ambientação para imersão nas questões motoras da ciência é seguido de momentos 
de discussão com os outros professores de cada uma das turmas do Ensino Fundamental. A discussão 
visa ao alinhamento dos conteúdos e aprendizagens essenciais em cada ano dessa etapa de ensino, 
a fim de incluí-los no planejamento das aulas de Pensamento Científico. Por exemplo, espera-se que, 
paralelamente ao estudo da Guerra Fria, realizado nas aulas de História ou Geografia, o professor 
de Pensamento Científico possa abordar a Corrida Espacial, discutindo com os estudantes questões 
como: “Como a URSS destacou-se antes dos EUA?”, “O homem pisou na Lua?”, “Qual a trajetória e as 
conquistas brasileiras na área espacial?” “Qual o legado positivo ou negativo para a humanidade?”, 
entre outras.   

Saiba mais>Sugestão de série:
Cosmos, de Carl Sagan, que 
apresenta a relação entre a 
história do ser humano e a 
busca pelo entendimento da 
natureza ao seu redor, mostrando 
como a transdisciplinaridade 
do fazer científico e o domínio 
do conhecimento alteraram as 
relações sociais ao longo  
do tempo!  
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É visível, portanto, que o Pensamento Científico contribui para complementar e enriquecer 
conhecimentos de diferentes áreas e saberes, alcançando o que se espera da parte diversificada 
do currículo. O seu desenvolvimento é importante ainda para a promoção da educação em todos os 
aspectos da vida (CURRÍCULO, 2018). 

Geografia

História Ciências
Humanas

Sociologia

Física

Tecnologia para a 
Corrida Espacial

Radioatividade, Energia
e Armamento Nuclear

Consequências da radiação 
para a saúde, o organismo 
humano em ambiente de 

microgravidade

Divisão Geopolítica

Início, consequências, Fim

Comunismo X Capitalismo

Química

Biologia

Tema:
Guerra Fria

Ciências da 
Natureza

Figura 1. Exemplo de temas transdisciplinares que podem ser base para discussão inicial em 
Pensamento Científico

Fonte: Elaboração própria dos autores

Agora que as aprendizagens desenvolvidas no Pensamento Científico foram abordadas, bem como a 
sua importância para o currículo das escolas com oferta de Educação em Tempo Integral, é necessário 
entender como elas se articulam aos diferentes contextos socioculturais dos estudantes. 

Para isso, orienta-se que o professor realize uma consulta com cada uma das turmas, a fim de inserir 
no seu planejamento os temas que mais despertam o interesse e a curiosidade dos educandos. É 
interessante que isso seja feito de forma lúdica, usando recursos metodológicos diversos, criativos, 
dinâmicos e inovadores, que poderão contribuir com a proposta, cujo objetivo é perceber as expectativas 
e o que mais desperta interesse e curiosidade nos educandos, construindo aprendizagens com 
vínculos e significados. Também se espera que esse momento contribua para a construção de laços 
de reciprocidade entre o educador e o educando.
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A partir dessa interação, baseada no diálogo e na escuta ativa dos estudantes, 
é possível que cada turma apresente necessidades e interesses diferentes das 
outras. Nesse caso, existe a possibilidade de personalização do planejamento 
curricular para cada uma das turmas, pois não há conteúdos nem temas fixos. 

A proposta é possibilitar em cada uma das turmas o estudo dos conteúdos e das 
temáticas que mais despertam a atenção e o interesse dos estudantes, favorecendo 
o desenvolvimento cognitivo e a atração pelo componente Pensamento Científico, 
bem como a participação dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem, 
dialogando sempre com as disciplinas da BNC. (RESOLUÇÃO CNE nº 4, 2010). 

Por exemplo, é possível que em uma turma perceba-se um interesse maior pela 
descoberta do universo, seus planetas e o Sistema Solar e, em outra, observa-se 
que os diferentes tipos de animais e onde vivem chamam mais a atenção dos 
estudantes. No primeiro exemplo, é possível iniciar as atividades com o estudo do 
Sistema Solar, sua origem, modelos, constituintes e o conhecimento do Planeta 
Terra, onde se encontram variadas formas de vida. No segundo caso, é possível 
iniciar as atividades com a diversidade da vida do planeta terrestre, abordando 
que o desenvolvimento de diferentes formas está relacionado à origem da Terra 
e a sua posição no Sistema Solar. Observe que um mesmo planejamento poderá 
ser utilizado em ambas as turmas, porém, em ordens distintas, oportunizando a 
construção de aprendizagens a partir do envolvimento e do interesse específico 
de cada turma.   

Desse modo, a ementa e o planejamento dos conteúdos de Pensamento Científico 
são dinâmicos, flexíveis, integrados à BNC, articulados aos contextos socioculturais 
dos estudantes e privilegiam o envolvimento e o protagonismo juvenil. A sua 
realização também oferece um espaço propício ao desenvolvimento de metodologias 
inovadoras, como o desenvolvimento da Pedagogia de Projetos. 

Para despertar a curiosidade e o interesse 
dos estudantes utilize recursos visuais, como 
slides, fotografias, imagens, entre outras formas 
criativas e inovadoras. 
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É essencial que o professor esteja confortável para trabalhar com a metodologia com a qual 
mais se identifica, adequando o planejamento a   sua formação. Independentemente do 
recurso metodológico utilizado, é essencial considerar a forma de pesquisar e de buscar o 
conhecimento através de fontes seguras, que problematizem notícias falsas e possibilitem a 
alfabetização científica, para que o estudante compreenda e utilize a metodologia científica.

Como o Pensamento Científico faz parte das ações de melhoria da educação contemporânea, 
seja na perspectiva democrática ou pela promoção de todos os aspectos da formação 
humana, é importante pensá-lo a partir da articulação entre as diferentes áreas sociais 
(GUARÁ, 2009). Também é essencial que as experiências e vivências dos educandos, nesse 
componente, aconteçam baseadas em vínculos de afeto e pertencimento, com pessoas que se 
comprometam com o seu bem-estar e com as situações que diminuem a evasão e o abandono 
escolar. É isso que se espera da escola e de todos os seus participantes (professores, gestores 
e demais funcionários), já que ela é a principal ou uma das principais instituições que preparam 
o estudante para o seu futuro (GUARÁ, 2009). 

AVALIAÇÃO

É importante que a avaliação da aprendizagem, realizada no Pensamento Científico, esteja 
comprometida com as 3 (três) funções da avaliação propostas no currículo, a saber: 

Diagnosticar o conhecimento inicial do estudante;

Acompanhar a aprendizagem do educando ao longo do processo educativo; 

Verificar o que o estudante aprendeu ao final do processo.  

Fonte: CURRÍCULO, 2020, p.49.  

Saiba mais sobre a Pedagogia 
de Projetos acessando o link 
abaixo ou apontando o celular 
para o QR code abaixo para 
assistir a um vídeo do Youtube 
no canal da Sedu Digital:
https://youtu.be/WFgoJsnsjo8

https://youtu.be/WFgoJsnsjo8
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Para tanto, é necessário avaliar o desempenho do educando ao 
se deparar com as questões da ciência, como também o seu 
envolvimento no processo de ensino e aprendizagem, realizado 
durante as aulas de Pensamento Científico. A avaliação da 
aprendizagem possibilita identificar se os objetivos da atividade 
foram alcançados e também realizar intervenções necessárias ao 
trabalho pedagógico, visando a alcançar os resultados esperados 
(CURRÍCULO, 2020).

No que diz respeito à função somativa da avaliação da 
aprendizagem, ou seja, aquela   que avalia o que foi consolidado 
no trajeto, existe a possibilidade de se realizar acordos com os 
professores dos componentes da Base Nacional Comum (BNC) 
para que as atividades realizadas no Pensamento Científico sejam 
aproveitadas, com vistas à atribuição de um conceito nos demais 
componentes (CURRÍCULO, 2020). 

Por exemplo, ao propor uma prática investigativa 
em que o estudante produza um relatório sobre a 
observação, pode-se acordar com o professor de 
Língua Portuguesa que avalie a escrita e a produção 
de um texto descritivo feito no Pensamento Científico. 
O mesmo pode acontecer durante o alinhamento 
dos conteúdos de Matemática, Ciências, História etc. 
Nessa perspectiva, os procedimentos de avaliação 
adotados no Pensamento Científico articulam-se às 
avaliações que se realizam nos componentes da 
BNC, através da realização de trabalhos coletivos 
entre os educadores.
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É importante estabelecer 
acordos com os demais 
professores, a fim de 
construir projetos inter  
e multidisciplinares. 

É importante também apoiar 
a alfabetização tecnológica, 
facilitando o manuseio da 
internet e a identificação de 
notícias falsas, o acesso a 
fontes confiáveis, a inclusão 
digital e o conhecimento da 
informação.

No campo da pesquisa, propõe-se a leitura de textos científicos com 
abordagens relacionadas ao campo, como as produções realizadas pela 
Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), por exemplo, a fim 
de maior aprimoramento do conhecimento e da valorização da ciência no 
ambiente do campo. 
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QUE TAL...

Incentivar a participação dos estudantes em Olimpíadas do conhecimento? Na área de 
Ciências da Natureza existem diversas Olimpíadas: Olímpiada Brasileira de Astronomia 
- OBA, Olímpiada Nacional de Ciências - ONC e Olímpiada Brasileira de Robótica - OBR. 

A OBR 
desperta o 
interesse dos 
estudantes 
no mundo 
tecnológico. 

Na área de Ciências Humanas, acontece a ONHB - Olímpiada Nacional em História do Brasil. 

Para conhecer a ONHB, acesse o link:
https://www.olimpiadadehistoria.com.br/

Realizar entregas de certificados, menções honrosas e medalhas contribui para a 
motivação dos estudantes. Participar de Olímpiadas revela, ainda, novos talentos para 
a ciência e a descoberta de futuros cientistas. 

Essas sugestões são apresentadas com o objetivo de enriquecer o trabalho 
pedagógico, sobretudo inspirar a busca de novas ideias, que atendam aos objetivos 
do Pensamento Científico. 

https://www.olimpiadadehistoria.com.br/
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Descubra novas ideias e compartilhe com os 
demais colegas, contribuindo para o crescimento 
da prática docente da nossa rede de ensino.

Podemos usar as redes sociais ao nosso favor!

É importante incentivar a participação em 
Olímpiadas e a introdução ao mundo da 
Informática. 

O Pensamento Científico é essencial à percepção de mundo do estudante. A sua realização 
oportuniza o acesso às contribuições que a ciência trouxe à humanidade, ao longo do tempo, 
reconhecendo a importância e a necessidade do fazer ciência, bem como o respeito ao 
seu conhecimento, promovendo o avanço das conquistas que o homem busca e necessita 
através da pesquisa científica.

O projeto Missão Garatéa-ISS incentiva o estudante 
dos ensinos Fundamental e Médio a escrever 
pequenos artigos experimentais, com o objetivo de 
realizá-los no espaço em microgravidade.  

Também sugere-se conhecer redes sociais relacionadas à Ciência, como os perfis da NASA, 
OBA, ONC, OBR. Nesses perfis encontramos sugestões de práticas e materiais de qualidade 
para apoiar a prática docente no Pensamento Científico. 
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O QUE É O PROTAGONISMO?
O Protagonismo – disciplina do Ensino Fundamental 2 – e o Clube de 
Protagonismo – disciplina do Ensino Médio – são componentes curriculares 
voltados especialmente à vivência do protagonismo enquanto princípio educativo. 
Encontrados na Parte Diversificada, ambos os componentes visam à formação de 
estudantes autônomos, críticos e participativos tanto no ambiente escolar como 
fora dele (ESPÍRITO SANTO, 2019; BRASIL, 2017).  

Nesse contexto, destacam-se o protagonismo social, o trabalho em rede, a 
resolução de problemas, a proatividade, a tomada de decisão, a colaboração, 
a cooperação e outras aprendizagens necessárias à atuação do estudante no 
ambiente escolar e no seu entorno social, contribuindo para a sua formação 
integral e a realização dos seus projetos de vida (CURRÍCULO, 2020).  

O Protagonismo aborda histórias e experiências empreendedoras, que 
suscitam a autonomia do educando, propiciando as condições necessárias ao 
desenvolvimento do perfil investigativo, crítico e voltado à autonomia do estudante 
frente aos desafios da atualidade. 

A realização das aprendizagens desenvolvidas no componente de Protagonismo 
tem o propósito de desenvolver práticas responsáveis, possibilitando que 
estudantes das duas etapas de ensino, tanto o Ensino Fundamental II quanto 
o Ensino Médio, possam atuar no cotidiano escolar e fora dele, de modo crítico, 
criativo, proativo, propositivo, colaborativo e participativo, contribuindo para 
a transformação da realidade social onde vivem. O Clube de Protagonismo 
desenvolve-se por meio de um trabalho integrado de educadores, estudantes 
e parceiros, com o objetivo de provocar questionamentos e situações de 
aprendizado, baseados na realidade dos diferentes contextos socioculturais 
da comunidade escolar, com vistas às mudanças dos contextos locais e a uma 
prática educativa transformadora.

PROTAGONISMO
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Para o Ensino Fundamental II, o componente Protagonismo é oferecido no 
primeiro semestre do ano letivo, buscando reflexões teóricas e conceituais sobre 
o protagonismo juvenil, a fim de subsidiar vivências e práticas protagonistas, 
sobretudo a organização de clubes de protagonismo. A partir do segundo semestre, 
com as bases do Protagonismo já formadas, são criados e desenvolvidos os Clubes 
de Protagonismo. Já no Ensino Médio, os clubes já se iniciam após a semana 
de protagonismo. Nessa semana, os jovens acolhedores apresentam aspectos 
teóricos e práticos dos clubes de protagonismo, além de promoverem a escolha.

Além desses dois componentes da parte diversificada, espera-se que a escola, 
suas instituições parceiras e sobretudo os próprios estudantes possam promover 
outras práticas e vivências protagonistas, como o Conselho de Líderes, o Grêmio 
Estudantil, a participação dos estudantes em momentos específicos do Conselho 
de Classe, bem como diversas outras atividades para a atuação do estudante nas 
possíveis situações encontradas no cotidiano escolar e/ou no seu entorno social. 

A aplicação do Protagonismo pode ser realizada, por exemplo, no que diz respeito ao 
uso adequado do celular, à redução de atrasos nas aulas, à adesão à alimentação 
escolar, à preservação do patrimônio público, ao uso contínuo do uniforme, 
à melhoria das relações de convivência e a outras demandas específicas da 
realidade escolar. São práticas realizadas a partir da mobilização dos estudantes, 
apoiadas pela comunidade escolar, para a proposição de melhorias diante dos 
diversos desafios e questões presentes na escola. 

O desenvolvimento do protagonismo, tanto na parte diversificada do Currículo 
como em outros espaços e tempos do cotidiano escolar, faz parte de um conjunto 
de ações para a melhoria da educação brasileira através da oferta e ampliação 
da Educação em Tempo Integral. Desse modo, o Protagonismo, o Clube de 
Protagonismo e as diversas práticas protagonistas – citadas anteriormente 
– contribuem para a formação do estudante em todas as suas dimensões, 
promovendo o seu desenvolvimento pleno.
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A APLICABILIDADE DO PROTAGONISMO NO DIA A DIA DA ESCOLA
Para a aplicação pedagógica do Protagonismo enquanto componente curricular, é necessário que, 
no início do ano letivo, as turmas de Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) sejam distribuídas entre 
os professores que se identifiquem com a proposta desse componente. 
Durante o período de realização do componente, é preciso que os professores responsáveis por 
ele realizem reflexões e discussões sobre o conceito de Protagonismo, bem como atividades que 
problematizem questões e situações relacionadas à comunidade escolar e ao seu entorno social, 
oferecendo aporte para a gestão dos clubes, os quais se formarão a partir do segundo semestre. 
Os professores têm o papel de estimular o senso crítico e a atuação efetiva do estudante no 
cotidiano escolar, na comunidade e no mundo onde vivem, oportunizando novas experiências, 
descobertas e aprendizagens variadas, que possam contribuir com melhorias no espaço escolar e 
com a transformação da realidade social. 

Esse é um momento oportuno para refletir sobre 
o processo de conquista de direitos civis, sociais, 
trabalhistas, políticos, como: o voto universal, o 
voto feminino e a jornada de trabalho remunerada. 
É bom lembrar que todos eles são resultados de 
lutas históricas, protagonizadas pelas mulheres 
e homens que viveram antes de nós.

Para a realização do componente Clube de Protagonismo é necessário organizar a Semana de 
Protagonismo, dedicada ao estudo do protagonismo juvenil. Durante essa semana, os estudantes 
realizam o passo a passo para a organização dos clubes de protagonismo e a criação das suas 
propostas, nas quais apresentam soluções inovadoras para diversas questões relacionadas ao 
ambiente escolar e aos seus contextos socioculturais. 
Nesse momento é necessário organizar uma comissão, formada por estudantes, professores e 
pela equipe gestora, para a análise de todas as propostas apresentadas pelos estudantes, a fim de 
identificar quais estão alinhadas com o objetivo do Clube de Protagonismo. As propostas aprovadas 
são divulgadas para toda a comunidade escolar, para que os estudantes possam escolher os 
clubes de seu interesse e participarem semanalmente, durante o horário definido, da realização 
desse componente curricular. 
A realização do Clube de Protagonismo envolve a participação de estudantes de diferentes idades e 
anos de escolarização em uma mesma turma, separando o Ensino Fundamental do Ensino Médio. 
Realizado o processo de criação e organização dos clubes juvenis na Semana de Protagonismo, é 
necessário definir quais professores, individualmente ou em duplas, oferecerão acompanhamento 
pedagógico na condição de “padrinhos” ou “madrinhas” de cada um dos clubes.  O apoio do 
padrinho ou madrinha do Clube de Protagonismo tem a proposta de fomentar experiências 
empreendedoras e práticas diversificadas de atividades protagonizadas pelos estudantes.  
É importante que o professor que for assumir esse papel não protagonize as ações, sendo suporte 
para os estudantes quando precisarem, sem liderar ou tomar para si todas as responsabilidades. 
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Para a realização do Clube de Protagonismo, é necessário que os estudantes sejam 
incentivados ao desenvolvimento de propostas para a atuação não só na escola, 
mas na própria comunidade onde vivem, por meio de campanhas, ações, grupos 
de dança, teatro e/ou objetos de aprendizagem, contribuindo com melhorias para o 
meio escolar e social, bem como questionando as diversas situações relacionadas 
aos seus contextos socioculturais. 

Para o desenvolvimento do Clube de Protagonismo, é fundamental a execução 
de ações e parcerias com diferentes atores sociais, bem como o diálogo com 
conceitos como os da Intersetorialidade1, Cidade Educadora2 e Comunidade de 
Aprendizagem 3.  É importante mencionar que, à medida que o estudante se torna 
mais autônomo e, de acordo com a necessidade de organização de cada clube, a 
presença do professor pode tornar-se cada vez menos necessária e demandada. 

Ao final do semestre, é necessário realizar a culminância do Clube de Protagonismo. 
A culminância é realizada em um único dia, com o intuito de apresentar os trabalhos 
desenvolvidos ao longo do semestre. Nesse dia, a escola prepara-se para expor 
e compartilhar com a comunidade o que foi produzido e aprendido por meio da 
atuação dos estudantes. 

Para o desenvolvimento de práticas e vivências protagonistas, é necessário, ainda, 
realizar, no início do ano letivo, a eleição de líderes e vice-líderes de turma. A eleição 
acontece durante a Semana de Protagonismo, organizada para ocorrer no início do 
ano letivo. Realizada a eleição, é necessário promover a participação dos eleitos 
nas discussões e decisões de todas as questões da escola. É necessário também 
reunir-se semanalmente com o Conselho de Líderes de turma, como forma de 
promover a discussão e a participação dos estudantes nas diversas situações que 
envolvem o cotidiano escolar.  

1   A Educação Integral exige trabalho intersetorial, ou seja, a integração entre as diferentes áreas sociais.
2   Conceito que parte da ideia de que a educação não ocorre apenas nos limites da escola, mas em todos  

os espaços da comunidade.
3  Uma proposta fundamentada nos Princípios da Aprendizagem Dialógica, que busca melhorar a 

aprendizagem e a convivência de todas e todos os estudantes a partir da relação da escola e da 
comunidade, marcada pela experiência do diálogo, de trocas e construção de saberes.  
Disponível em: https://www.comunidadedeaprendizagem.com/.

https://www.comunidadedeaprendizagem.com/
https://www.comunidadedeaprendizagem.com/
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Como os líderes e vice-líderes participam do Conselho de Classe, realizado ao 
final de cada trimestre, antes desse dia, cada turma realiza a sua autoavaliação, 
orientada pelos seus respectivos representantes. Esse momento é chamado 
de Pré-Conselho. Para a realização do Pré-Conselho, é necessário que seja 
construída uma pauta, onde se considere a relação entre professor e estudante, 
as metodologias utilizadas, os procedimentos de avaliação e a autoavaliação 
da turma. Portanto, é um momento importante para que os estudantes possam 
realizar uma autoanálise e se perceberem corresponsáveis pelo processo de 
ensino e aprendizagem. 

Os líderes e vice-líderes participam do Conselho de Classe, a fim de apresentarem 
os resultados da autoavaliação que realizaram junto às suas respectivas turmas. 
Nesse momento, pontuam os compromissos que cada turma se compromete 
em assumir para melhorar os resultados de aprendizagem. Também são 
compartilhados os procedimentos pedagógicos, as metodologias de trabalho 
e as estratégias de ensino e aprendizagem considerados bem avaliados pelos 
educandos. Após esse momento, os professores realizam uma apresentação 
do perfil e do desempenho acadêmico geral de cada turma. Finalizadas as 
apresentações, são discutidos e acordados entre os estudantes e professores os 
encaminhamentos necessários para a melhoria dos resultados de aprendizagem. 

A participação dos estudantes no Conselho de Classe é uma oportunidade para 
o exercício do protagonismo dentro do espaço escolar. É necessário, ainda, dizer 
que a participação estudantil no Conselho é exclusiva aos momentos descritos, 
sendo dispensada das discussões em torno do desempenho individual de cada 
estudante, momento reservado à equipe pedagógica, aos professores e aos 
integrantes da equipe gestora.  

A Gestão Democrática é um princípio da 
Educação em Tempo Integral. Com base nela, é 
preciso oportunizar a participação dos estudantes 
no Conselho de Classe, espaço importante de 
decisão escolar.
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COMO AVALIAR O PROTAGONISMO?
A avaliação realizada nos componentes Protagonismo e Clube de 
Protagonismo compromete-se com a visão de educação que coloca o 
estudante no centro do processo educativo e preocupa-se com a sua 
formação integral. Nessa perspectiva, é necessário ampliar o olhar 
sobre o processo avaliativo, de modo que se considere novos saberes, 
aprendizagens e conhecimentos para a promoção do desenvolvimento 
pleno dos educandos. 

Destaca-se, ainda, a importância de considerar as diversas aprendizagens 
para aprender a fazer, essenciais à comunicação, ao trabalho em grupo e 
ao protagonismo, como: “o diálogo e interesse pelo diálogo, a escuta ativa, a 
assertividade, a tomada de decisões, a resolução de problemas, a liderança, 
a cooperação, a colaboração, o trabalho em rede, o otimismo, a proatividade, 
o entusiasmo e o locus interno de controle” (CURRÍCULO, 2020, p. 37).  

O desenvolvimento do Clube de Protagonismo amplia o convívio social 
dentro do espaço escolar e possibilita maior interação entre os estudantes. 
Assim, é importante que sejam consideradas na sua avaliação as diversas 
aprendizagens encontradas no pilar do aprender a conviver, visando à 
melhoria das relações sociais dentro dos espaços escolares e fora deles. 

Desse modo, propõe-se avaliar: o respeito ao outro, a valorização das 
diferenças, a abertura ao novo, o desenvolvimento do pertencimento e da 
identidade com grupos, o protagonismo social, a empatia, a solidariedade, a 
resolução de conflitos, bem como todas as outras competências necessárias 
à melhoria das relações sociais e à construção das identidades do educando, 
de acordo com os diferentes contextos socioculturais do território onde vive 
(ESPÍRITO SANTO, 2019).

Nessa perspectiva, propõe-se a diversificação dos recursos avaliativos e 
estratégias através de uma prática contínua, ao longo de todo o processo 
educativo, para o acompanhamento das aprendizagens durante o percurso 
formativo, bem como o reconhecimento das diversidades e singularidades 
dos educandos. Ou seja, “os interesses, as necessidades, as dificuldades, 
as potencialidades e ritmos de aprendizagem próprios de cada um” 
(CURRÍCULO, 2020, p. 49).
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QUE TAL...

- Conhecer os principais marcos legais dos direitos das crianças, adolescentes e jovens.  
A Lei nº 8.069, de 1990, instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Lei 12. 852, 
de 2013, instituiu o Estatuto da Juventude. 

- Inteirar-se sobre o Modelo Intercolegial das Nações Unidas – MINIONU? É um projeto 
realizado na PUC-Minas, pelo Departamento de Relações Internacionais. Participam 
desse momento centenas de estudantes matriculados nas escolas de Ensino Médio de 
todo o Brasil para que possam vivenciar experiências da carreira diplomática.  

- Conhecer a história do Movimento Estudantil no Brasil, as suas lutas e conquistas sociais 
ao longo da história. 

- Buscar o livro “Protagonismo juvenil”, de Antônio Carlos Gomes da Costa, que é uma 
fonte importante para o estudo do protagonismo. Boa leitura!   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
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ELETIVA

PASSO A PASSO
A Eletiva envolve planejamento. Para tanto, são apresentados a seguir 20 passos importantes para 
o início do trabalho pedagógico desse componente curricular, essencial à formação integral dos 
educandos e à realização dos seus projetos de vida. 

1 - Considere turmas 
multisseriadas, possibilitando 
a participação de estudantes 
de diferentes anos de 
escolarização num mesmo 
agrupamento, separadamente, 
entre os ensinos Fundamental 
e Médio; 

2 - Forme duplas e/
ou trios de professores 
entre áreas do 
conhecimento diferentes, 
numa perspectiva 
interdisciplinar, visando 
a romper a fragmentação 
dos saberes. Nas escolas 
com oferta de Educação 
Profissional e Tecnológica, 
orienta-se que as duplas 
sejam formadas por um 
professor da área técnica 
e outro da Base Nacional 
Comum (BNC);

3 - Elabore a ementa e 
selecione a temática da 
Eletiva, de acordo com 
os temas integradores 
do Currículo, definindo-a 
com foco na BNC, para 
enriquecer e complementar 
os conhecimentos 
das diferentes áreas, 
articulando-a ao contexto 
histórico, econômico, 
social, ambiental e 
cultural dos estudantes, 
considerando as 
particularidades e 
regionalidades do território;

4 - Considere 
os sonhos dos 
estudantes, 
observando as 
atividades do 
acolhimento estudantil 
e outras experiências 
vivenciadas ao longo 
do tempo;

5 - Crie um título 
criativo para a 
Eletiva, estimulando 
a curiosidade e 
o interesse dos 
educandos, e 
realize um feirão, 
apresentando aos 
estudantes as diversas 
propostas construídas; 

6 - Realize o processo 
de seleção da Eletiva, 
possibilitando ao estudante 
escolher as opções com 
as quais mais se identifica, 
por ordem de interesse, 
relacionadas aos seus projetos 
de vida, considerando as 
atividades do acolhimento 
estudantil e outras experiências 
vividas ao longo do tempo;

7 - Utilize práticas pedagógicas, 
metodologias e estratégias de 
ensino, de modo criativo, dinâmico e 
inovador, promovendo a participação 
e o envolvimento do educando na 
construção da própria aprendizagem, 
realizando parcerias com a 
comunidade local;

8 - Utilize diferentes 
espaços da escola e 
fora dela (sala de aula, 
biblioteca, refeitório, 
laboratório, auditório, 
quadra, e espaços do 
território, como museu, 
teatro, praça, parque, 
universidade, empresas, 
centro cultural, instituto de 
pesquisa e outros);

9 - Possibilite atividades para 
a avaliação da aprendizagem, 
utilizando estratégias e 
instrumentos diversificados, 
em especial a autoavaliação do 
educando, possibilitando avaliar 
o seu próprio desempenho; 

10 - Realize a 
culminância da Eletiva 
ao final do período, 
compartilhando com toda 
a comunidade escolar o 
que foi aprendido durante 
as aulas, comemorando 
as conquistas dos 
resultados alcançados.
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A Eletiva compõe a parte diversificada do Currículo. Como tal, tem como objetivo 
complementar e enriquecer a Base Nacional Comum Curricular a partir de 
estudos voltados à compreensão dos aspectos locais e regionais da sociedade, 
da cultura, da economia e da comunidade escolar (RESOLUÇÃO CNE nº 4, 2010; 
RESOLUÇÃO CEE nº 3.777, 2014). 

Assim, a Eletiva propõe práticas educativas contextualizadas à história, 
à economia, à sociedade, ao meio ambiente e à cultura, onde se vivem e se 
processam as características dos educandos, considerando as regionalidades 
e particularidades do território capixaba (CURRÍCULO, 2020). Ela se constrói a 
partir de elementos do cotidiano social, partindo de uma visão plural e singular do 
estudante enquanto sujeito de aprendizagem, promovendo uma educação voltada 
ao seu desenvolvimento pleno, ao seu acolhimento e ao seu reconhecimento na 
sua singularidade e diversidade (BRASIL, 2017).

Através da Eletiva, busca-se oferecer novas experiências educativas, ampliando 
as oportunidades de aprendizado dos estudantes, tornando-os atuantes na 
transformação da sociedade, a fim de torná-la mais humana, solidária, socialmente 
justa e também voltada ao respeito à diferença, à preservação da natureza e à 
valorização da arte, da história e do patrimônio cultural (ESPÍRITO SANTO, 2019; 
CURRÍCULO, 2020).

O QUE É E COMO FUNCIONA A ELETIVA?

O que é?
A Eletiva é um componente da parte diversificada do currículo 
das escolas com oferta de Educação em Tempo Integral, que tem 
por objetivo complementar e enriquecer a Base Nacional Comum 
(BNC) a partir do estudo dos diferentes contextos, considerando 
as diversidades e particularidades históricas, culturais, regionais, 
sociais, ambientais, políticas e econômicas do território capixaba, 
contribuindo para a formação integral do educando e a realização 
dos seus projetos de vida (CURRÍCULO, 2020).  
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Como funciona? 
A realização desse componente envolve uma abordagem interdisciplinar e transversal. Por meio 
dele, semanalmente, propõe-se desafiar cotidianamente os educandos, sobretudo na construção 
do conhecimento, a partir de atividades práticas, numa perspectiva que desperte a curiosidade e 
o interesse do estudante. Para tanto, é necessário repensar a prática docente, desenvolvendo um 
trabalho pedagógico de modo criativo, dinâmico e inovador, utilizando metodologias e estratégias 
pedagógicas diversificadas. Propõe-se, ainda, a atividade especulativa como prática pedagógica, 
possibilitando que tanto o professor quanto o estudante se tornem investigadores e pesquisadores do 
conhecimento na Eletiva. 

A Eletiva possibilita o diálogo com a experimentação, 
princípio da Educação em Tempo Integral, para 
fomentar a construção do conhecimento por meio de 
vivências práticas, através do envolvimento do corpo 
e do pensamento em sua realização.

Sobre a interdisciplinaridade:
A Eletiva é um componente interdisciplinar desenvolvido de modo dinâmico, criativo e 
flexível, em articulação com a comunidade em que a escola está inserida, oportunizando 
também vivências em diversos espaços democráticos de construção do saber através da 
construção de parcerias intersetoriais. Além disso, a Eletiva possibilita que os estudantes 
realizem a escolha dos temas pelos quais mais têm interesse em estudar (RESOLUÇÃO CNE 
nº 4, 2010). Desse modo, esse componente promove o protagonismo juvenil, oportunizando 
que o estudante realize a escolha da Eletiva com a qual se identifica, relacionada aos seus 
interesses e/ou aos seus projetos de vida. 
Quanto à interdisciplinaridade, propõe-se realizá-la entre componentes de áreas do 
conhecimento diferentes, possibilitando a integração, a troca, o diálogo e o planejamento 
entre as diferentes áreas (RESOLUÇÃO CNE nº 4, 2010). A esse respeito, Guará (2009) 
pontuou que é importante questionar a visão compartimentada desenvolvida pela ciência 
moderna. Segundo a autora, faz-se necessário repensar o “paradigma que desagrega, 
fragmenta e formaliza os diversos campos do conhecimento em ciências específicas, 
estanques e sem visão de totalidade”. Ao contrário, a autora propõe uma concepção de 
educação baseada numa intensa articulação do currículo, contemplando o conhecimento 
de maneira mais ampla, global e, logo, integral (GUARÁ, 2009, p. 70).
Portanto, a elaboração e a implementação da Eletiva exigem trabalho articulado entre 
os professores, possibilitando abordagens interdisciplinares e transversais para o 
desenvolvimento de um trabalho que não fragmenta o saber, mas propõe uma perspectiva 
interdisciplinar do conhecimento, tal como disposto em diferentes marcos legais da educação 
brasileira e estadual (RESOLUÇÃO CNE nº 4, 2010; RESOLUÇÃO CEE nº 3777, 2014).   
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A realização da Eletiva envolve a participação de estudantes de diferentes idades e anos de 
escolarização numa mesma turma. Assim, é necessário que se considere no seu planejamento a 
grande diversidade de estudantes que poderão compor a Eletiva. As turmas multisseriadas promovem 
o convívio social valoroso, oportunizando diversas aprendizagens e contribuindo, assim, para uma 
formação social mais significativa.

As turmas multisseriadas são formadas por estudantes 
de anos de escolarização diferentes, separadamente, 
entre os ensinos Fundamental e Médio. Em casos 
especiais, em que for necessário unir estudantes do 
9º ano do Ensino Fundamental com estudantes do 
Ensino Médio, envolvendo a formação de turmas das 
duas etapas de ensino, é necessário respeitar os níveis 
de conhecimentos e experiências de diferentes faixas 
etárias e anos de escolarização. 

Para a realização desse componente curricular temático, é necessário que os professores realizem 
discussões em torno do tema selecionado, de acordo com as definições das diretrizes da Secretaria 
Estadual de Educação e da escola, possibilitando a integração entre os diferentes saberes e buscando 
encontrar pontos de interseção entre as áreas do conhecimento, no desenvolvimento da temática 
proposta por cada Eletiva. A abordagem interdisciplinar e transversal possibilita percepções de 
diferentes áreas do conhecimento acerca de uma temática. É necessário discutir sobre as metodologias 
e os recursos e materiais didáticos disponíveis para a realização das ações pedagógicas no estudo 
dos diversos temas.  

A respeito das metodologias utilizadas para o desenvolvimento das aulas é importante priorizar 
atividades práticas e colaborativas e metodologias ativas, nas quais o estudante assuma o papel de 
protagonista da sua aprendizagem, possibilitando novas descobertas e experiências diversificadas. 
Assim, a realização da Eletiva oferece um verdadeiro estímulo ao protagonismo do estudante, 
oportunizando vivências educativas diversas. 

É importante esclarecer para o estudante que a 
proposta da Eletiva é: possibilitar experiências 
educativas diversas, ampliando e diversificando as 
oportunidades de aprendizado e o seu repertório 
cultural, desenvolvendo aprendizagens essenciais 
a sua formação integral e à realização dos seus 
projetos de vida.  
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Na aplicação das eletivas, propõe-se o desenvolvimento 
das 10 (dez) competências gerais apresentadas pela 
BNCC (2017) e também propostas pelo Currículo 
estadual (2020), sintetizadas como o desenvolvimento 
do: “1- Conhecimento; 2- Pensamento científico, crítico 
e investigativo; 3- Repertório cultural; 4- Comunicação; 
5- Cultura digital; 6- Trabalho e projeto de vida;  
7- Argumentação; 8- Autoconhecimento e autocuidado;  
9- Empatia e cooperação; e 10- Responsabilidade e 
cidadania” (BRASIL, 2017, p. 9; CURRÍCULO, 2020, p. 27).  

As competências são definidas como: “a mobilização de 
conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver 
demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício 
da cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2017, p. 13). 
Nesse sentido, “a educação voltada ao desenvolvimento 
de competências inclui o domínio de conhecimentos, mas 
não se restringe a eles, e busca a aquisição de habilidades, 
atitudes e valores para enfrentar os desafios do mundo 
contemporâneo” (CURRÍCULO, 2020, p. 26). Por isso, a oferta 
da Eletiva ocorre mais de uma vez ao ano, possibilitando 
que a cada início de período o estudante realize uma nova 
escolha, a partir de um “cardápio” com novas propostas 
apresentadas pelos professores, a partir do interesse e da 
necessidade dos educandos (RESOLUÇÃO CNE nº 4, 2010; 
RESOLUÇÃO CEE nº 3777, 2014).

É importante que o título da eletiva seja atraente, instigante 
e desperte a curiosidade e o interesse dos estudantes a 
respeito dos temas propostos.  
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ELEMENTOS PRINCIPAIS PARA SEREM 
CONSIDERADOS PELOS ESTUDANTES  

NA ESCOLHA DA ELETIVA 

Entender a 
proposta da 

Eletiva
Curiosidade 
e interesse 
pelo título 
da Eletiva

Relacionar 
a Eletiva aos 
projetos de 

vida

É importante que o planejamento da Eletiva envolva a construção de um cronograma 
com a definição dos conteúdos, datas e estratégias previstos para as aulas, sinalizando 
o início e o término das atividades, incluindo a Culminância ao final.

É necessário considerar também que, ao final de cada período, durante a culminância, 
um produto será apresentado como resultado do trabalho pedagógico desenvolvido 
desde o início das aulas. Nesse caso, orienta-se a organização de mostra, feira, 
exposição, espetáculo e intervenção artística/comunitária, para que os estudantes 
compartilhem os conhecimentos, aprendizados e experiências com toda a equipe 
escolar, a comunidade e os seus responsáveis, exercendo seu protagonismo estudantil.
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Quanto à construção das parcerias, salienta-se que é fundamental reconhecer e aproveitar 
todas as potencialidades educativas disponíveis no território em que a escola está inserida, 
ou seja, toda a comunidade ao seu entorno, por meio da articulação com os agentes sociais 
(pessoas, coletivos ou instituições públicas ou privadas), os diversos espaços (bibliotecas, 
teatros, museus, parques e centros culturais) e as áreas sociais (saúde, cultura, meio ambiente, 
esporte e lazer, turismo e segurança) para colaborar com o desenvolvimento integral dos 
educandos. Para tanto, é fundamental o diálogo com os conceitos: Intersetorialidade, Cidade 
Educadora e Comunidade de Aprendizagem, já apresentados. 

A culminância da Eletiva é realizada em um 
único dia, com o fim de apresentar os trabalhos 
desenvolvidos naquele período. Nesse dia, os 
estudantes apresentam e compartilham com 
a comunidade escolar o que foi produzido e 
aprendido em cada Eletiva. As aprendizagens, 
são apresentadas criativamente e expostas 
à apreciação de todos de forma a celebrar os 
resultados conquistados.  

A realização da Eletiva exige planejamento para a 
definição do que se pretende oferecer nas aulas, como 
também quais são as aprendizagens esperadas para o 
alcance da formação integral do educando. Também é 
importante considerar, no seu planejamento, a realização 
da culminância, sendo o ponto de chegada da Eletiva. 
Esse momento oportuniza apresentar para a comunidade 
escolar um produto final, como resultado do que foi 
produzido e aprendido durante as aulas.
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Por fim, é possível concluir que, ao propor uma Eletiva, é importante considerar os 
seguintes aspectos:  

• Articular a temática da Eletiva aos componentes curriculares da BNCC envolvidos; 

• Articular aos diversos contextos dos estudantes, considerando as particularidades 
e regionalidades do território capixaba;  

• Atender aos interesses e às necessidades dos estudantes;

• Ampliar e diversificar as oportunidades de aprendizagem dos estudantes;

• Desenvolver as competências gerais da Educação Básica;

• Utilizar metodologias ativas para incentivar a participação e o envolvimento dos 
estudantes durante as aulas; 

• Apoiar a realização dos projetos de vida dos educandos.  

Esses são alguns elementos necessários para serem considerados na ementa da 
Eletiva, elaborada no início de cada semestre. 

Inclua os princípios educativos da educação em 
tempo integral no planejamento da eletiva!

A Eletiva propõe experiências que vão além do 
conhecimento e dos conteúdos, envolvendo 
também habilidades, valores e atitudes, isto é, 
aprendizagens essenciais à formação para a 
vida e à cidadania. 

Para iniciar, organiza-se o feirão da Eletiva: evento para apresentar cada uma das propostas 
aos educandos, despertando a sua curiosidade e o seu interesse pelas diversas temáticas. 
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Prepare os recursos e materiais didáticos 
necessários para apresentar a Eletiva aos 
estudantes durante o feirão. Ele sempre deve 
ocorrer no início do período, uma semana 
antes do início da Eletiva.

É importante que a escolha da Eletiva pelo 
estudante seja um ato consciente, atendendo ao 
seu interesse e à necessidade de aprendizagem 
para a realização do seu projeto de vida. 

Em seguida, é realizado o processo de seleção da Eletiva, possibilitando que o estudante 
realize a sua escolha por meio de formulário, optando por aquelas com as quais mais se 
identificar, por ordem de interesse, relacionadas ao seu projeto de vida, considerando as 
atividades do acolhimento estudantil e outras experiências vividas ao longo do tempo. 

Para tanto, é necessário elaborar um edital de seleção da Eletiva, estabelecendo 
procedimentos de escolha, número de vagas, critérios de seleção, realização do feirão, 
período de trocas e resultados. É importante envolver os diversos segmentos da escola na 
construção do edital de seleção (professores, equipe gestora e pedagógica e, sobretudo, 
os estudantes, através de seus representantes). Por fim, é necessário tornar público e 
divulgar o edital em toda a unidade escolar.  

Os critérios para a seleção da Eletiva podem 
considerar a necessidade de reserva de vagas para 
os estudantes do Ensino Médio, devido à conclusão 
dos estudos. Além disso, é importante conter no 
edital orientações relacionadas à situação em que 
o estudante já tenha cursado uma Eletiva oferecida 
pela segunda vez e deseja participar novamente. 
Recomenda-se que, nesse caso, o estudante 
possa escolher opções diferentes das anteriores, 
possibilitando acesso aos outros educandos e 
ampliando o seu repertório cultural por meio de 
novas propostas.
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A realização da Eletiva nos ensinos Fundamental e Médio, em turmas 
multisseriadas, considera as especificidades dos educandos e a dimensão 
sequencial dessas etapas de ensino. Nessa perspectiva, os processos 
educativos que contemplam as exigências de aprendizagens indicadas 
em cada etapa do processo formativo, contínuo e progressivo constituem-se 
“em diferentes e insubstituíveis momentos da vida dos educandos” 
(RESOLUÇÃO CNE Nº4, 2010, p. 7).

Nesse contexto, a realização desse componente curricular assegura a 
continuidade do processo de desenvolvimento, evitando uma ruptura 
abrupta, de modo que a transição entre as etapas de ensino possa oferecer o 
prosseguimento dos processos próprios de aprendizagem e desenvolvimento 
(RESOLUÇÃO CNE nº 4, 2010). 

A realização da Eletiva nos ensinos Fundamental e Médio considera ainda as 
finalidades, os princípios, os objetivos e as diretrizes educacionais de cada 
etapa. 

No Ensino Fundamental, a realização da Eletiva visa ao compartilhamento do 
ato de cuidar e educar entre os profissionais da escola e de outras áreas, as 
famílias e demais atores sociais. 

No que diz respeito ao Ensino Médio, a realização da Eletiva visa à 
consolidação e ao aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino 
Fundamental. Nesse componente curricular, os jovens têm a oportunidade de 
escolher o percurso formativo relacionado aos seus interesses, necessidades 
e ambições (RESOLUÇÃO CNE nº 4, 2010). Assim, a sua realização no Ensino 
Médio se articula ao mundo do trabalho, atendendo a um importante 
objetivo dessa etapa de ensino, a saber: “o desenvolvimento das pessoas e 
da sociedade para o exercício da cidadania e para a inserção no mundo do 
trabalho” (RESOLUÇÃO CEE nº 3.777, 2014). 

ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO
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QUE TAL...
A realização da Eletiva envolve um período para a sua 
divulgação. Antes da publicação do edital para a seleção 
da Eletiva é importante a criação de um conteúdo visual 
criativo, como cartaz e logomarca de cada uma das 
propostas, para divulgá-las e promovê-las no início do 
semestre. O conjunto de criações possibilita a construção 
de um “cardápio” para apresentar cada uma das propostas 
oferecidas naquele período. O cardápio oportuniza que o 
estudante conheça todas as possibilidades disponíveis e 
escolha a opção do seu interesse. 

O cardápio da Eletiva é 
exposto no mural da escola, 
para que todos os estudantes 
conheçam as propostas 
oferecidas naquele semestre. 
É uma oportunidade para 
divulgar as Eletivas e 
despertar a curiosidade e o 
interesse do educando.  
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A seguir, são mostrados exemplos de cardápios para a divulgação da Eletiva: 

    

Conheça algumas Eletivas realizadas pelos 
educadores da rede estadual de ensino do  
Espírito Santo através do link ou apontando  
o celular para o QR Code:
 https://blogteca.sedu.es.gov.br/novoensinomedio/

https://blogteca.sedu.es.gov.br/novoensinomedio/
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 ELETIVAS E CULMINÂNCIA 

Fotografia do arquivo 
pessoal de Anna 
Karoline da Silva 
Fernandes. Feira de 
Eletiva, CEEMTI São 
Pedro Dr. Agesandro 
da Costa Pereira,  
SRE Carapina, 2018.

Fotografia do arquivo 
pessoal de Rachel 
Curto Machado 
Moreira. Eletiva 
(aula prática), 
CEEFMTI Professora 
Maria Penedo, SRE 
Cariacica, 2019.

Fotografia do arquivo 
pessoal de Anna 
Karoline da Silva 
Fernandes. Feira 
de Eletiva, EEEFM 
Rômulo Castello,  
SRE Carapina, 2020.
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Fotografia do 
arquivo pessoal 
de Laura de Souza 
Nascimento dos 
Santos. Culminância 
de Eletiva, CEEFMTI 
Francisco Coelho Ávila 
Júnior, SRE Cachoeiro 
de Itapemirim, 2017.

Fotografia do 
arquivo pessoal de 
Anna Karoline da 
Silva Fernandes. 
Culminância de 
Eletiva, CEEMTI São 
Pedro Dr. Agesandro 
da Costa Pereira, 
2018. 

Fotografia do arquivo 
pessoal de Márcio 
Cypriano de Lima. 
Culminância de 
Eletiva, CEEFMTI 
Daniel Comboni, 
SRE Barra de São 
Francisco, 2019. 
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PASSO A PASSO

Para a realização do Acolhimento, faz-se necessário o planejamento de diversas ações:

ACOLHIMENTO

1 - Prepare um ambiente 
escolar acolhedor e 
aconchegante para a chegada 
dos profissionais, estudantes 
e familiares/responsáveis, 
garantindo o bem-estar e a 
inclusão de todos;

2 - Reserve um 
momento da Jornada 
de Planejamento 
Pedagógico (JPP) para 
realizar dinâmicas de 
integração entre os 
professores e demais 
profissionais da escola 
(administrativo, limpeza 
e segurança); 

3 - Oportunize um 
momento da Jornada de 
Planejamento Pedagógico 
(JPP) para que os 
professores e demais 
profissionais possam 
refletir sobre quem são 
e quais seus papéis na 
escola, como também 
se expressarem sobre a 
escola que desejam para 
trabalhar e o que podem 
fazer para que a escola 
seja como pensam e 
anseiam;

4 - Elabore com 
os professores 
e demais 
profissionais um 
plano de metas 
para a construção 
da escola que 
desejam trabalhar;

5 - Possibilite 
momentos para 
realizar atividades 
e dinâmicas de 
integração entre 
estudantes da 
própria turma, 
como também 
entre os demais 
estudantes da 
escola;

6 - Organize um 
momento para que 
os professores e 
demais profissionais 
possam se 
apresentar aos 
estudantes;

7 - Facilite 
momentos para a 
escuta ativa dos 
estudantes;

8 - Assegure momentos 
para que os estudantes 
possam se expressar 
sobre os diferentes 
contextos socioculturais 
em que vivem; 

9 - Realize intervenções criativas 
e afetivas em todo o espaço físico 
escolar (salas de aula, quadra, pátio, 
biblioteca, refeitório, banheiros, 
laboratórios e demais espaços), 
possibilitando ambientes acolhedores 
e agradáveis para ampliar a 
convivência, a aprendizagem e a 
melhoria das relações sociais;

10 - Proporcione 
momentos, no acolhimento 
dos familiares/
responsáveis, para que 
possam se expressar sobre 
a escola que desejam 
para os estudantes; quais 
sonhos têm; como e 
quando podem contribuir 
com a escola.
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O QUE É E COMO FUNCIONA O ACOLHIMENTO?
O acolhimento é uma metodologia de trabalho desenvolvida nas escolas com 
oferta de Educação em Tempo Integral da rede pública estadual do Espírito 
Santo (ESPÍRITO SANTO, 2019). A sua realização está baseada na Pedagogia da 
Presença, para promoção de um ambiente escolar mais favorável ao aprendizado, 
através do estabelecimento de vínculos afetivos, do respeito, da reciprocidade e 
de atitudes participativas, que favoreçam o diálogo, a solidariedade e as trocas 
de experiências entre educador e educando (COSTA, 2001). 

No início do ano letivo acontece o Acolhimento inicial, processo organizado 
por um grupo composto por estudantes pré-selecionados, chamados de 
Jovens Acolhedores, e pela equipe gestora. Tal grupo tem como propósito 
dar as boas-vindas e apresentar os conceitos, práticas e princípios da 
Educação em Tempo Integral para toda a comunidade escolar. Realizado na 
primeira semana do ano letivo, o Acolhimento acontece com dinâmicas e 
práticas únicas para três públicos distintos: equipe escolar (incluindo todos 
os funcionários da escola), estudantes e familiares/responsáveis. 

No Acolhimento da equipe escolar, busca-se fomentar o diálogo dos 
educadores e a apresentação do modelo de Educação em Tempo Integral. 

Também se espera que o Acolhimento da equipe escolar incentive a 
utilização de estratégias que promovam a inclusão, a solidariedade e a troca 
de experiências entre educadores e educandos. Além disso, espera-se que 
os educadores compreendam a proposta de Educação em Tempo Integral e 
o seu eixo central: atuar com vistas ao desenvolvimento dos projetos de vida 
dos estudantes (ESPÍRITO SANTO, 2019). 

No Acolhimento 
inicial é importante 
o planejamento 
de atividades de 
integração adequado 
à faixa etária atendida 
em cada etapa de 
escolarização. O Acolhimento vai 

além da semana 
inicial: acontece 
todos os dias no 
cotidiano da escola.

Parte Diversificada e Práticas Educativas
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Por meio do Acolhimento estudantil, busca-se incentivar os educandos 
a pensarem nos seus sonhos e no planejamento necessário para 
concretizarem o que desejam. Assim, durante o Acolhimento inicial, 
os estudantes refletem sobre a realização dos seus projetos de vida 
(CURRÍCULO, 2018). 

Assim como no Acolhimento da equipe escolar, os familiares 
e responsáveis dos estudantes recebem em seu Acolhimento 
orientações sobre a proposta pedagógica de Educação em Tempo 
Integral. Além disso, o Acolhimento dos familiares e responsáveis 
busca incentivá-los no apoio à realização dos projetos de vida dos 
estudantes, nos quais se encontram a centralidade dos novos 
currículos escolares da Educação Básica (BRASIL, 2018). 

O processo de acolher se perpetua no decorrer do ano letivo, realizado 
no portão de entrada da escola pela equipe gestora e, na porta das salas 
temáticas, pelos professores.

O Acolhimento realizado diariamente tem o propósito de despertar no 
estudante o sentimento de pertencimento e oferecer aconchego para o 
seu bem-estar, possibilitando que a escola se torne um lugar especial, no 
qual se sinta valorizado, cuidado e motivado a realizar os seus projetos 
de vida. Com base no princípio da Pedagogia da Presença, realizam-se 
no Acolhimento diário atitudes simples, como cumprimentar ou oferecer 
um sorriso, visando ao estabelecimento de vínculos afetivos, de respeito 
e de reciprocidade entre educadores e educandos.



343Parte Diversificada e Práticas Educativas 343Parte Diversificada e Práticas Educativas

A APLICABILIDADE DO ACOLHIMENTO NO DIA A DIA   DA ESCOLA
O Acolhimento possibilita o bem-estar e a inclusão de todos. A sua realização requer 
o desenvolvimento da empatia, da reciprocidade, da solidariedade, do respeito e 
do diálogo, desde o Acolhimento inicial, na primeira semana letiva, ao Acolhimento 
diário, realizado todos os dias, para a construção do sentimento de pertencimento à 
unidade escolar, diminuindo a evasão e o abandono.  

Como já mencionado, a proposta do Acolhimento Inicial é apresentar o conceito de 
Educação Integral, as práticas pedagógicas, os 10 (dez) princípios educativos e a 
rotina da escola por meio de atividades de integração, a fim de que toda a comunidade 
escolar conheça e compreenda a proposta pedagógica dessa oferta.

Familiares/
responsáveisEstudantes

Dinâmicas, 
roda de 

conversa, 
contrato de 
convivência, 
integração, 
culminância 

e outras 
metodologias 

ativas

Equipe 
escolar

Para o Acolhimento inicial, é incentivada a utilização de metodologias inovadoras 
e práticas educativas diversificadas, como: 
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Os Cadernos de Acolhimento à disposição 
para as escolas têm todos esses conteúdos  
e metodologias do Acolhimento inicial.  
É importante que, durante o Acolhimento 
inicial, os estudantes compreendam o papel 
que são convidados a desempenhar na 
escola: o de protagonista, atuando para a 
melhoria dos espaços escolares e para a 
construção dos diferentes saberes. Assim, 
para que a escola possa desempenhar 
plenamente o seu papel social, contribuindo 
para a emancipação dos estudantes, é 
necessário que cada sujeito, que se constitui 
como parte integrante da grande engrenagem 
escolar, compreenda o seu papel social e 
contribua para construir uma escola bem 
cuidada e com bons resultados  
de aprendizagem.

Saiba mais

Se estamos falando de 
Acolhimento, como realizá-lo 
no início do ano letivo? 
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Objetivos:

 ●  Acolher todos os estudantes, de modo que se 
sintam incluídos e pertencentes ao espaço escolar;

 ●  Apresentar os conceitos, práticas e princípios 
da Educação em Tempo Integral; 

 ●  Despertar no estudante o desejo de conhecer 
e de fazer parte da vida do outro e da 
escola, como também o de pertencer àquela 
instituição, fortalecendo os vínculos com a 
Educação em Tempo Integral;

 ●  Estimular a reflexão sobre os valores, os 
sonhos e as expectativas para o futuro e o 
planejamento necessário para realizá-los. 

Como fazer:
No Acolhimento estudantil é necessário planejar 
diversos momentos de interação entre os estudantes, 
como também oferecer espaços para que possam 
expressar o que pensam de si, da escola e o que podem 
fazer para a melhoria da própria vida e da instituição:

Realizar atividades de Acolhimento que possibilitem 
reflexões sobre os 10 (dez) princípios educativos, 
discussões sobre as identidades dos estudantes, os 
diferentes contextos socioculturais em que vivem e os 
valores fundamentais à vida social, bem como reflexões 
sobre a importância dos sonhos e do planejamento 
para realizarem os seus projetos de vida;

Organizar os registros provenientes das atividades 
do Acolhimento, a fim de orientar a equipe escolar a 

traçar as principais metas de trabalho para o ano 
letivo e planejar práticas educativas integradas aos 
contextos socioculturais dos estudantes, valorizando 
suas identidades, tendo em vista os seus sonhos e a 
realização dos seus projetos de vida;

Construir um contrato de convivência para os momentos 
de interação nas salas de aula e nos demais espaços 
escolares;

Apresentar toda a equipe escolar (educadores e demais 
funcionários) aos estudantes;

Planejar a ambientação dos diversos espaços escolares 
e a tematização das salas de aula, a fim de realizar 
intervenções no seu espaço físico, ampliando os espaços 
de convivência e as oportunidades de aprendizagem; 

Discutir sobre o regimento escolar da rede pública 
estadual de ensino, a fim de promover a escuta 
ativa dos estudantes para a solução de problemas 
identificados no ambiente escolar, registrando as 
proposições apresentadas;

Promover atividades integradoras, como interclasse, 
jogos de mesa e tabuleiro, cinema, show de talentos, 
gincana, teatro, danças e outros momentos coletivos;

Realizar a culminância da semana de Acolhimento para 
o compartilhamento de experiências e vivências da 
acolhida, bem como oportunizar que os estudantes se 
expressem sobre a escola que desejam para estudar e 
o que esperam dela.

Acolhimento dos 
estudantes



Objetivos:
 ●  Acolher toda a equipe escolar (do administrativo, de segurança, da cozinha, da 

limpeza e da educação), valorizando a importância de cada função;
 ●  Apresentar os conceitos, práticas e princípios da Educação em Tempo Integral, 

de maneira que toda a equipe compreenda que o propósito do seu modelo 
pedagógico é a formação completa do educando;

 ●  Incentivar a colaboração, a cooperação, o trabalho em equipe, o respeito e 
o diálogo, de modo que cada um, no exercício de sua função, possa sempre 
considerar o outro, participar das trocas de conhecimentos e contribuir para a 
rede de saberes;

 ●  Destacar que o foco da escola com oferta de Educação em Tempo Integral é o 
estudante e a construção dos seus projetos de vida;

 ●  Sensibilizar a equipe a realizar o Acolhimento diário dos estudantes em todos 
os espaços escolares.

Como fazer:
Promover dinâmicas de integração de toda a equipe escolar;
Realizar atividades de Acolhimento que possibilitem reflexões sobre a escola ideal para 
trabalhar e como a equipe pode atuar para a melhoria daquele espaço, de maneira 
propositiva, colaborativa e participativa.

Acolhimento da equipe 
escolar (professores e 
demais funcionários)
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Objetivos:
 ●  Acolher os familiares/responsáveis, de modo que todos se sintam incluídos e 

pertencentes ao espaço escolar;
 ●  Apresentar os conceitos, práticas e princípios da Educação em Tempo Integral, bem 

como o seu eixo central: o desenvolvimento dos projetos de vida dos estudantes; 
 ●  Orientar e sensibilizar os familiares/responsáveis sobre a necessidade de apoio e 

acompanhamento do processo educativo dos estudantes, bem como o incentivo à 
realização dos seus projetos de vida.

Como fazer:
Promover dinâmicas de integração dos familiares/responsáveis; 
Realizar escuta ativa dos familiares/responsáveis, oportunizando que se expressem sobre 
a escola que desejam para os estudantes;
Refletir sobre as condições adequadas ao aprendizado e como os familiares/responsáveis 
podem contribuir para a melhoria dos resultados acadêmicos, para a formação integral 
dos educandos e para a realização dos seus projetos de vida; 
Discutir sobre a importância do apoio à construção de uma rotina de estudo, incentivando 
a frequência, a pontualidade e a responsabilidade com os compromissos escolares.

Acolhimento dos 
familiares/responsáveis
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Acolhimento – Escolas de Educação em Tempo Integral – Espírito Santo

O Acolhimento favorece aprendizagens essenciais para que os estudantes se sintam 
bem dentro do ambiente escolar e queiram estar nele, recebendo formação integral 
e cuidando uns dos outros (GUARÁ, 2009).

É importante que o Acolhimento diário seja realizado no portão da escola, pela 
equipe gestora; na porta da sala de aula, pelos professores; e nos demais espaços 
da escola, por todos os funcionários, através de atitudes simples, como um 
cumprimento ou um gesto que demonstre se importar com o outro, com base no 
princípio da pedagogia da presença.

Ah! Lembre-se de que é necessário acolher 
e receber bem o outro diariamente, pois o 
Acolhimento é uma prática contínua, realizada na 
primeira semana de aula e nos demais dias letivos.
Assim, o Acolhimento diário, com sorrisos, 
cumprimentos e afetos, na entrada da escola,  
pela equipe gestora, nos diversos espaços 
escolares, pelos demais funcionários e na porta 
da sala temática, pelo professor, é tão importante 
quanto o Acolhimento inicial.
Fica a dica!!
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A Tutoria é uma prática educativa para acompanhamento pedagógico e, por meio 
dela, todos os integrantes do eixo pedagógico e gestor assumem a condição 
de tutores dos estudantes, a fim de oferecer orientações, reconhecendo-os 
como seus tutorados ou tutorandos. Através de acompanhamento semanal e 
diálogo contínuo com os educandos, o tutor tem a atribuição de apoiá-los no 
desenvolvimento da capacidade de lidar com desafios e dificuldades encontrados 
no ambiente escolar, sejam esses de ordem acadêmica ou social. 

A atuação do tutor está pautada no princípio da Pedagogia da Presença. 
Nessa perspectiva, a presença e o acolhimento são fundamentais para 
que a atuação do tutor possa impulsionar cotidianamente a autoestima e o 
desenvolvimento da sua aprendizagem (ESPÍRITO SANTO, 2019). 

A tutoria é desenvolvida por meio de atitudes simples, como um cumprimento 
ao longo do dia escolar, um diálogo de orientação e atenção para determinados 
momentos da rotina da escola ou uma conversa durante as aulas, apoiando 
o aluno diante de uma dificuldade. O foco da tutoria é exercer uma influência 
construtiva, criativa e solidária na vida do educando, possibilitando que ele 
se torne “fonte de iniciativa, liberdade e compromisso consigo mesmo e com 
os outros” (COSTA, 1991, p. 45-49). Desse modo, a tutoria objetiva ampliar as 
oportunidades de aprendizagem, aumentar a proficiência relativa aos conteúdos 
e diminuir a evasão e o abandono escolar. 

Sigamos acolhendo, 
criando vínculos 
de reciprocidade 
e proporcionando 
alegria, bem-estar 
e motivação para 
estudar.

TUTORIA
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Portanto, pode-se considerar que a tutoria é uma atividade educativa 
diferenciada, realizada por meio de um olhar mais próximo para o 
acompanhamento pedagógico do tutorando, garantindo o direito de 
todos os jovens e crianças de terem acesso ao conhecimento, às 
aprendizagens essenciais e ao desenvolvimento humano e social 
através do tempo escolar ampliado (GUARÁ, 2006). 

Ponto de atenção necessário é o fato de que o tutor não substitui 
o papel da família. Tampouco, é um responsável legal do tutorado.  
A sua atuação é realizada dentro dos limites da conduta profissional 
docente e da governança da unidade escolar. 

Na prática, espera-se que o tutor estabeleça uma relação de apoio 
e confiança com o estudante, capaz de fazer a diferença na sua 
formação acadêmica, contribuindo com uma atuação protagonista 
do educando. É necessário incentivá-lo a se questionar, refletir e 
rever suas práticas, assumindo responsabilidade sobre elas, no caso 
de os estudantes terem questões pedagógicas conflitantes com o 
ambiente escolar. 

Assim, entende-se a Tutoria como uma possibilidade de 
acompanhamento pedagógico para a formação integral do 
estudante, sendo fundamental ao desenvolvimento dos projetos de 
vida e do protagonismo juvenil, atendendo aos currículos escolares 
(BRASIL, 2017; ESPÍRITO SANTO, 2018).

A Tutoria apresenta-se como prática educativa diferenciada para 
ampliar o tempo escolar com qualidade, em conformidade com a 
oferta de Educação em Tempo Integral, colaborando para garantir o 
desenvolvimento pleno do educando, em todas as suas dimensões.
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O QUE É?
A Tutoria pode se apresentar de forma individual ou 
coletiva e deve ser organizada pelo eixo pedagógico da 
escola. É uma prática para acompanhamento pedagógico 
do processo educativo e coopera para o desenvolvimento 
de novos conhecimentos, aprendizagens, habilidades, 
atitudes e valores para o exercício da cidadania na 
sociedade contemporânea, apoiando o desenvolvimento 
pleno do educando e a formação para a vida. A sua 
realização reconhece a importância das relações afetivas 
para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem 
(GUARÁ, 2006). Através da presença, do acolhimento, do 
diálogo, da escuta ativa, da solidariedade e do respeito, a 
atuação do tutor repercute no processo educativo como um 
todo. Nesse contexto, propõe-se que o tutor seja alguém 
em quem o tutorado possa confiar. Aquele que, com seus 
conhecimentos e experiências, acredita no potencial e na 
transformação do estudante, apoiando e incentivando os 
seus sonhos e a realização dos seus projetos de vida.  

Agora que 
conhecemos 
o que é a 
Tutoria, vamos 
compreender 
como realizá-la?
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No início do ano letivo, é necessário elaborar o “Edital da Tutoria”, envolvendo toda a equipe 
escolar - gestão, corpo docente e representantes discentes. No Edital, deve ficar estabelecido 
o quantitativo de estudantes que cada profissional atenderá, bem como os critérios de 
desempate e troca, período de escolha e resultado. Quem se responsabiliza por esse processo 
é a Coordenação Pedagógica.

Sugere-se que esse processo de escolha do tutor seja organizado de forma que ele seja 
apresentado aos estudantes – por meio de mural de fotos identificando cada um ou outras 
estratégias que a escola entender ser conveniente. Para a escolha ser feita, deve ser viabilizado 
um formulário com a lista dos tutores e os espaços de identificação dos estudantes e projetos 
de vida.

Na medida do possível, a escolha do estudante e o seu interesse pessoal devem ser seguidos.

Quando esse processo for concluído, é necessário planejar a Tutoria para o desenvolvimento 
de práticas pedagógicas que intencionalmente visem à construção de uma educação de 
qualidade e formação integral do estudante, realizada de maneira regular, contínua, em 
espaço e tempo adequados, por meio do diálogo, do compartilhamento de experiências, do 
acompanhamento, do apoio, do incentivo ao processo educativo e do reconhecimento dos 
esforços de cada estudante.

INDIVIDUAL
COLETIVA

Trocas individuais do desempenho 
acadêmico e comportamental do estudante;
Apoio no projeto de vida;
Fortalecimento da relação interpessoal;
Trabalho do pilar SER.

Trocas coletivas para melhoria do grupo;
Apoio mútuo em relação aos diversos 
projetos de vida;
Fortalecimento das relações em grupo; 
Trabalho do pilar CONVIVER.

Elaborado por Marcelo Lema
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A Tutoria ocorre continuamente!

É importante que o tutor:

 ●  Acolha, exercendo a Pedagogia da Presença, garantindo o bem-estar, a 
inclusão e o respeito às diferenças, criando um ambiente favorável ao 
aprendizado e à melhoria das relações sociais;

 ●  Facilite o diálogo e a escuta ativa, a fim de conhecer a realidade do 
estudante, identificando necessidades de aprendizagens e possíveis 
situações sociais que impactam o seu desempenho acadêmico e social;   

 ●  Auxilie o estudante a ampliar a visão que tem de si mesmo, 
desenvolvendo a autoestima, a autoconfiança e o reconhecimento dos 
seus talentos e valores, bem como de suas virtudes e potencialidades;

 ●  Incentive os sonhos e a realização dos projetos de vida dos estudantes, 
através do planejamento, da responsabilidade, da organização, do foco 
e do compromisso com os estudos, motivando os esforços, a dedicação 
e a capacidade de lidar com os desafios e limitações;

 ●  Promova o desenvolvimento da autonomia, da cidadania e do 
protagonismo estudantil para a atuação do estudante no seu entorno 
social, de modo crítico, criativo, proativo, propositivo, colaborativo e 
participativo, para a resolução de problemas com corresponsabilidade 
e respeito ao outro e ao mundo;  

 ●  Reflita e discuta sobre o processo de escolhas e decisões, sobre a 
consciência dos próprios atos e a responsabilidade por suas ações;

 ●  Fomente o senso crítico sobre os diferentes contextos socioculturais 
e realidades por meio de questionamentos como: “O que você pensa 
a respeito disso e por quê?”; “O que você tem feito para a mudança 
da sua realidade?”; “Como as suas escolhas podem alcançar os seus 
projetos de vida?”;

 ●  Compartilhe experiências que promovam atitudes positivas, visando à 
melhoria dos resultados de aprendizagem; 

 ●  Apoie o desenvolvimento de novas aprendizagens para a formação 
integral do estudante, desenvolvendo todas as suas dimensões e 
orientando-se nos 4 (quatro) Pilares da Educação, princípio abordado 
no capítulo 4;

 ●  Possibilite o diálogo e a interação dos familiares/responsáveis pelos 
estudantes com a comunidade escolar, incentivando a participação, o 
apoio e o acompanhamento da sua vida acadêmica.    
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APOIO

TUTORIA

INCENTIVO ACOMPANHAMENTO

Compreenda a tutoria 
como prática educativa 
de acompanhamento 
pedagógico, e o papel do 
educador como apoiador 
do processo de ensino e 
aprendizagem;

Organize o processo 
de escolha do tutor 
para a divulgação 
dos tutores e um 
formulário, contendo 
a listagem de todos 
os envolvidos no 
processo e os 
possíveis tutores, 
possibilitando que o 
estudante escolha 
a partir do seu 
interesse pessoal; 

Defina os 
espaços para as 
aulas de Tutoria 
coletiva e realize 
encontros coletivos 
semanais, a fim 
de acompanhar, 
apoiar, incentivar e 
participar da vida 
escolar do tutorado, 
manifestando-se 
sempre que houver 
necessidade; 

Elabore instrumentos 
de registros para 
as tutorias, de 
modo que os temas 
abordados possam 
ser acompanhados 
posteriormente;

Favoreça o diálogo 
e a escuta ativa 
para conhecer 
a realidade que 
cerca o estudante, 
a fim de identificar 
as diferentes 
necessidades de 
aprendizagem e as 
possíveis situações 
sociais que impactam 
o seu aprendizado;

Encaminhe à equipe 
gestora e pedagógica 
situações que necessitem 
de apoio para além 
da tutoria ao perceber 
dificuldade de aprendizado 
e/ou alteração de 
comportamento, a fim de 
encaminhamento para 
atendimento externo, 
quando necessário; 

Realize encontros 
individuais, de modo 
espontâneo, sempre 
que houver necessidade 
do tutorado e 
disponibilidade do tutor; 

Possibilite o diálogo 
com os familiares/
responsáveis 
dos estudantes, 
viabilizando a 
integração com a 
comunidade escolar. 

PASSO A PASSO: 
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A avaliação da Tutoria tem função especialmente formativa, uma vez que visa 
a acompanhar o aprendizado dos estudantes ao longo do processo educativo, 
ponderando se as aprendizagens estão acontecendo conforme o esperado, 
assim como efetivando os ajustes necessários nas estratégias e abordagens 
selecionadas no planejamento inicial (CURRÍCULO, 2020).  

Nesse sentido, é essencial o reconhecimento dos aspectos socioemocionais, 
visando a ampliar as aprendizagens, sobretudo as relacionadas com a resolução 
de problemas, para lidar com os desafios e dificuldades encontrados no ambiente 
escolar, sejam esses de ordem acadêmica ou social. 

Assim, importa perceber o desempenho do estudante, no que diz respeito ao seu 
compromisso para 

“a construção e melhoria do mundo em que vive, à tomada de decisões responsáveis 
em sua trajetória escolar e ao desenvolvimento de relacionamentos, do pensamento 
crítico e criativo, do trabalho em equipe, do exercício do diálogo e da escuta ativa, do 
respeito ao outro, da valorização das diferenças, entre outras tantas aprendizagens 
essenciais à formação integral dos educandos, envolvendo os âmbitos do conhecer, 
do fazer, do conviver e do ser” (CURRÍCULO, 2020, p.35). 

EXISTE AVALIAÇÃO NA TUTORIA?

A avaliação realizada na Tutoria tem como 
objetivo oferecer novas possibilidades de 
aprendizagem, contribuindo para a formação 
integral dos educandos.   

O tutor apoia o desenvolvimento da autonomia de 
cada estudante, para que possa fazer escolhas e 
tomar decisões responsáveis, em cada etapa da 
sua vida.
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QUE TAL...

Articular parcerias com outras áreas sociais, em especial 
com a assistência social. Através do Centro de Referência 
da Assistência Social - CRAS, por exemplo, pode-se buscar 
os direitos que porventura são negados aos educandos, 
em razão das desigualdades e injustiças sociais existentes 
no nosso país.

Para a realização dos encontros é relevante considerar as 
diversas configurações de famílias existentes na realidade 
brasileira, sobretudo porque o modelo tradicional não 
corresponde a todas as realidades sociais, principalmente 
em razão dos altos índices de crianças e adolescentes 
que enfrentam situações de abandono paterno ou afetivo 
(PROMUNDO, 2016). 

As parcerias com os diversos agentes sociais da comunidade local são essenciais. Nesse contexto, 
destacamos o Conselho Tutelar. Assim, propõe-se que “os diversos agentes presentes no território em 
que a escola está inserida possam apoiar as ações pedagógicas, e os educadores, a formação integral 
dos educandos, considerando a sua interface com a proteção integral. Portanto, responsabilidade de 
todos e dever do Estado” (GUARÁ, 2009, p. 65).  

A realização da Tutoria possibilita a integração da equipe escolar às realidades dos educandos.  
Nesse contexto, é essencial o desenvolvimento de ações envolvendo toda a equipe pedagógica e 
gestora, a fim de aproximar a escola dos familiares/responsáveis dos estudantes. Sugerimos que sejam 
realizados encontros frequentes, com os responsáveis pelo educando, facilitando a comunicação e 
o envolvimento no processo educativo e possibilitando, ainda, a descoberta de novas questões e 
situações acerca da realidade do tutorando, para melhor auxiliá-lo no seu percurso escolar.   

Durante os encontros coletivos – realizados semanalmente, em diferentes espaços da escola – para 
a execução da Tutoria, vale oportunizar rodas de conversa, possibilitando momentos de diálogo e 
escuta ativa dos estudantes, promovendo reflexões coletivas acerca do estudo, dos projetos de vida, 
de comportamentos, atitudes e valores para o exercício pleno da cidadania e da convivência respeitosa 
entre todos. As experiências e vivências favorecem a identificação dos estudantes e a construção de 
novas relações sociais.  

“Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante!” (Paulo Freire) 

O campo de atuação do tutor respeita os limites da conduta profissional docente, sendo a sua atribuição o 
acompanhamento, o apoio e o incentivo à realização dos projetos de vida e ao pleno exercício da cidadania, 
da responsabilidade e da formação do sujeito autônomo, crítico e participativo (ESPÍRITO SANTO, 2019). 
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Olá! Eu sou o Henrique 
Casagrande Bravin! Nasci em 
Castelo/ES e atuo em escola com 
oferta de Educação em Tempo 
Integral desde o ano de 2017. 
Sou formado em Física e, quando 
escrevi esse capítulo, atuava 
como Professor.

Olá!  Meu nome é Jonisario Littig! 
Nasci em Domingos Martins/ES 
e atuo em escola com oferta de 
Educação em Tempo Integral desde 
o ano de 2017. Sou formado em 
Matemática e, quando escrevi esse 
capítulo, atuava como Professor.

 Olá!  Eu sou o José Adelson da 
Cruz Sousa! Nasci em Santa Maria 
do Suaçuí/MG e atuo em escola 
com oferta de Educação em Tempo 
Integral desde o ano de 2018. Sou 
formado em Ciências Biológicas 
e, quando escrevi esse capítulo, 
atuava como Professor.
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Oi!  Eu sou a Leidiane Alves de Souza! 
Nasci em Seabra, na Bahia, e atuo 
com a oferta de Educação em Tempo 
Integral desde o ano de 2019. Sou 
formada em Engenharia Aeronáutica 
e, quando escrevi esse capítulo, 
atuava como Analista de Projetos na 
Equipe da Assessoria Especial de 
Educação em Tempo Integral.

Oi!  Meu nome é Maria Martins de 
Laia Souza! Nasci em Mantena/MG 
e atuo em escola com oferta de 
Educação em Tempo Integral desde 
o ano de 2020. Sou formada em 
Pedagogia e, quando escrevi  
esse capítulo, atuava como  
Coordenadora Pedagógica.

Olá! Eu sou a Rosely Pinheiro 
Rodrigues! Nasci em Itarana/ES 
e atuo em escola com oferta de 
Educação em Tempo Integral 
desde o ano de 2016.  
Sou formada em Química e, 
quando escrevi esse capítulo, 
atuava como Professora.
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“As práticas experimentais são de 
grande importância para a fixação do 
conteúdo para os alunos, pois aprender 
de forma prática como funciona algo, 
algum tema em nosso dia a dia se torna 
mais compreensivo para quando estamos 
estudo tal conteúdo e assim ajuda muito 
àqueles que apresentam uma maior 
dificuldade de aprender somente na forma 
teórica. As práticas experimentais tornam 
o estudo mais divertido e compreensivo, 
ele faz com que despertamos a curiosidade 
de aprender cada vez mais.”

Raniere de Souza Bernaldo
CEIER de Vila Pavão

“As práticas investigativas nos faziam 
pensar sobre o conteúdo a partir da 
problematização e investigação de coisas 
simples, como por exemplo: a quantidade 
de fotos diferentes que 5 alunos conseguem 
tirar para a formatura. Os alunos tentaram 
todas as possibilidades, mas se perderam 
no meio do caminho e com provocações do 
professor utilizaram o princípio fundamental 
da contagem e conseguiram chegar à 
quantidade. Essas práticas envolvendo o 
conteúdo já ensinado pelo professor em 
sala, nos ajudavam a entender muito mais 
sobre a matéria, já que quando praticamos 
aprendemos muito mais.”

Gleison Guimarães de Souza
CEEFMTI Assisolina Assis Andrade

Depoimentos
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“Com esse meio de ensino, podemos 
tirar as dúvidas que temos em aulas 
teóricas, assim, com as aulas práticas 
conseguimos ter um entendimento melhor 
sobre a matéria, praticar sobre o assunto 
e tirar as dúvidas que são acumuladas 
durante o período de estudo na aula teórica.”

Kaique Bastos Cardoso
CEIER de Vila Pavão

“Eu adoro aulas práticas, mas sinto que não 
deu tempo de aprofundar nessa questão 
durante as aulas presenciais, gostaria que 
algumas poderiam ser em grupos, que 
pudesse também ser fora da escola.”

Ana Clara Rodrigues Valério de Moraes
EEEFM Job Pimentel

361PRÁTICAS EXPERIMENTAIS
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O presente capítulo tem a intenção de construir um documento a partir das vivências dos profissionais 
da rede e de suas realidades, além de características culturais e regionais. Essa construção é 
realizada a partir do destaque da importância das conexões multidisciplinares, da utilização da 
iniciação científica, da abrangência dos componentes curriculares, do diálogo e da exploração da 
experimentação voltados à formação acadêmica e à resolução de problemas.

Na Lei de nº13.415, onde são definidas as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, há o incentivo e 
a orientação para a realização de práticas experimentais no espaço escolar. Por essa razão, primou-
se pela atenção a isso na construção desse material. Uma outra abordagem do documento trata da 
prática nas áreas de conhecimento. Uma visão interessante das aulas práticas, especialmente em 
uma educação com foco no protagonismo juvenil. Além disso, as Diretrizes Curriculares Nacionais da 
Educação Básica também refletem sobre o papel da experimentação na construção do currículo das 
escolas com a oferta de Educação em Tempo Integral.

O currículo da escola de tempo integral, concebido como um projeto educativo integrado, implica a ampliação 
da jornada escolar diária mediante o desenvolvimento de atividades como o acompanhamento pedagógico, 
o reforço e o aprofundamento da aprendizagem, a experimentação e a pesquisa científica, a cultura e as 
artes, o esporte e o lazer, as tecnologias da comunicação e informação, a afirmação da cultura dos direitos 
humanos, a preservação do meio ambiente, a promoção da saúde, entre outras, articuladas aos componentes 
curriculares e às áreas de conhecimento, a vivências e práticas socioculturais. (BRASIL, 2013, p., 125)

Aqui será discutida a importância 
de repensar as técnicas de 
ensino, com o objetivo de evitar a 
passividade intelectual e explorar 
atividades que possibilitem 
um maior engajamento dos 
estudantes e a construção do 
conhecimento científico com foco 
na resolução de problemas do 
cotidiano.

INTRODUÇÃO 
E CONTEXTUALIZAÇÃO
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INTRODUÇÃO 
E CONTEXTUALIZAÇÃO O projeto é uma proposta reflexiva, colaborativa e investigativa voltada 

ao planejamento e desenvolvimento da práxis pedagógica, em que a 
escola se apresenta como um espaço que permita a vivência dos 
quatro pilares da educação: Aprender a conhecer, Aprender a fazer, 
Aprender a conviver e Aprender a ser, desenvolvendo a formação 
integral do indivíduo com o aperfeiçoamento de habilidades 
que envolvam o protagonismo, a criticidade, a consciência e a 
responsabilidade. A reflexão sobre a integralidade da formação dos 
estudantes está centrada na definição disposta na Lei Complementar 
de nº 928/2019, onde são estabelecidas as diretrizes da Educação 
Integral no estado. Nesse sentido, as práticas experimentais devem 
explorar diferentes problemas do cotidiano do estudante, buscando 
identificar, explicar e propor soluções, tendo como base uma 
concepção científica, tecnológica, sustentável e humanística sobre o 
objeto de conhecimento estudado.

A realização das aulas deve proporcionar a articulação do papel social 
dos cidadãos, através da reflexão dos estudantes sobre os mais 
variados temas apresentados, que permeiam as diferentes áreas do 
conhecimento. A atividade desenvolve-se através da realização de 
análises e propondo soluções para os problemas do cotidiano.

O desenvolvimento de aulas práticas, como o planejamento, a execução 
e a avaliação, bem como a realização de Feira de Ciências, aulas de 
campo, aulas de laboratório, pesquisas, análises e tabulação de dados, 
além da produção de relatórios, são algumas das estratégias descritas 
pelas Orientações Curriculares para o Ensino Médio (Brasil, 2006) no 
sentido de estabelecer parcerias entre o professor e os estudantes e dos 
estudantes entre si, sendo o grande desafio do docente possibilitar ao 
discente desenvolver as habilidades necessárias para a compreensão 
do papel do homem no ambiente em que está inserido. Dessa forma, é 
importante construir de forma colaborativa o conhecimento científico, 
estabelecendo conexões com o cotidiano.
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Ao ser analisada a realidade atual, na maioria das vezes, o professor 
atua em concordância com a sua formação, a qual, em grande 
parte, proporcionou poucos momentos de práticas investigativas 
e problematizadoras. Dessa forma, as aulas apresentam-se como 
reprodução do que foi vivenciado pelo professor ao longo da vida 
acadêmica, completamente desconectadas da realidade do estudante, 
que passa a desenvolver certa rejeição aos conhecimentos científicos 
por não conseguir estabelecer relações com o ambiente em que vive. 

No entanto, cabe ressaltar que o  professor, ao entrar no contexto 
do espaço escolar, deve se propor a buscar todo um embasamento 
teórico e prático que possibilite organizar e planejar suas aulas 
de acordo com as competências e habilidades que necessitam 
ser desenvolvidas ou aprimoradas pela turma, estruturadas na 
problematização e na investigação, durante as atividades do dia 
a dia que necessitam  ser planejadas, considerando os conteúdos 
a serem trabalhados, os níveis de ensino e as especificidades das  
possibilidades de conexões triviais com o ambiente em que esses 
sujeitos estão inseridos, valorizando os saberes culturais e locais, 
integrando, dessa forma, a escola e a comunidade. Além de todos os 
aspectos já mencionados, considera-se o foco do processo de ensino-
aprendizagem do estudante, que passa a ser produtor/criador do 
próprio conhecimento sob a tutoria do professor, buscando nortear 
o início do trabalho com as práticas experimentais, a valorização 
e o reconhecimento das diferenças, bem como as formas de ação 
e de metodologias, para o desenvolvimento das habilidades e 
competências, de acordo com o currículo escolar, incorporando 
aspectos do cotidiano do estudante.  
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O QUE SÃO AULAS PRÁTICAS

Durante a graduação, é comum cursar algumas disciplinas que têm como tema a busca por 
metodologias diferenciadas para complementar o conteúdo ministrado. Normalmente, essas 
disciplinas são intituladas “instrumentação” e oferecem diversas possibilidades para inovar dentro 
da sala de aula, a fim de cativarem a atenção do estudante e despertarem nele o interesse pelo 
componente curricular ou pelo conteúdo em si. Porém, apesar de muito útil, nem todos esses recursos 
podem ser caracterizados como aulas práticas.

Visando a uma proposta de ensino construtivista, entende-se por aulas práticas como: 
[...] aquelas tarefas educativas que requerem do estudante a experiência direta com o material presente 
fisicamente, com o fenômeno e/ou com dados brutos obtidos do mundo natural ou social. (Andrade; 
Massabni, 2011)

Desse modo, existe a importância em utilizar-se do objeto concreto; de possuir o contato com um 
material físico para o desenvolvimento da atividade. Caso não exista tal interação, a aula não poderá 
ser considerada como prática.

Na busca pelo entendimento do que são aulas práticas, Andrade e Massabni (2011) também apontam 
outros estudos que complementam sua definição, explorando atividades nas quais o estudante 
encontra-se ativo, seja na interpretação de gráficos, na leitura, na interpretação de quadrinhos, entre 
outros. Observe que, por mais que a atividade possua um cunho intelectual, é necessário que o 
estudante esteja em contato com um material físico, preferencialmente construído por ele.

Para a construção de aulas 
práticas, é importante discutir 
e conceituar o que compõe 
essa metodologia pedagógica. 
Aqui, trataremos dessa 
definição!
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Essa postura ativa do estudante é demonstrada por Krasilchik (2004), 
que trata em seus estudos sobre a necessidade da interação do 
estudante com o material. Nesse aspecto, Krasilchik exclui como aula 
prática o processo meramente demonstrativo por parte do docente, 
situando o estudante como espectador, removendo-o do centro do 
processo de ensino-aprendizagem e fazendo com que a aula perca seu 
caráter investigativo.

Segundo Andrade e Massabni (2011) e reforçado por Alvarez (2002), a 
maioria dos docentes concorda que as aulas práticas possuem potencial 
de aprendizagem, mas as utilizam como complemento da teoria, a fim 
de demonstrá-la ou comprová-la, o que pode acarretar na limitação do 
potencial da aula prática quanto ao processo de ensino-aprendizagem, 
visto que, nessa perspectiva, muitas vezes retira-se o estudante do 
papel investigativo, indo de encontro com o pensamento de Krasilchik.

Além disso, a visão de aula prática constantemente se limita a um 
experimento realizado dentro de um laboratório ou espaço físico 
específico, o que não necessariamente é verdade. Existe potencial 
de se explorar uma aula prática em qualquer local, seja em sala, em 
laboratório, no pátio, em um jardim etc. Mas, para isso, deve existir 
intencionalidade no preparo da aula por parte do docente para que esse 
ambiente seja melhor explorado.

Todavia, caso existam situações em que a prática não possa ocorrer, 
seja pela falta de recurso ou pela complexibilidade do conteúdo, apesar 
de sair da definição de aula prática aqui colocada, existe a possibilidade 
de utilização de simulações computacionais e/ou do uso de aplicativos 
para transpor de forma lúdica o conteúdo teórico abordado. Assim, 
a aplicação de uma simulação também deve respeitar um caráter 
investigativo, como já foi elucidado nesse material.
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COMO PROMOVER  
UMA AULA PRÁTICA

Quando se fala em aulas práticas e experimentais, dentro do ensino de Ciências Naturais, tem-se 
como princípio buscar comprovar alguma lei ou teoria já consolidada no meio científico. Sabe-se que 
em determinado experimento, ao ser operado e executado o passo a passo, descrito em roteiros 
preestabelecidos, existirão conclusões bem próximas ao que a teoria prediz. Assim se faz a prova 
e coloca-se em “prática” o conhecimento construído anteriormente, através da teoria. Apesar de 
conseguir comprovar teorias e leis, essa metodologia, que busca seguir minuciosamente roteiros, tem 
se demonstrado pouco eficaz na construção e na associação de novos conhecimentos, pois não abre 
margem para questionamentos nem para uma ampla investigação (MONTEIRO; RODRIGUES; SANTIN 
FILHO, 2017) (COELHO et al, 2008).
Os documentos norteadores, como o Parâmetro Curricular Nacional (PCN+) e o Currículo Base Estadual 
do Espírito Santo (CBE-ES), direcionam para um ensino de Ciências voltado a práticas investigativas, 
relacionando sala de aula e cotidiano. Esse viés, dentro de práticas experimentais, busca se afastar das 
aulas típicas, que visam seguir unicamente um “passo a passo”, buscando comprovar determinados 
processos e leis já estruturados e que não abrem espaço para o erro, tampouco enxergam como 
potencial fonte de aprendizagem (ESPÍRITO SANTO, 2018) (BRASIL, 1998).
Sendo assim, quando se pensa e estrutura uma aula prática, é importante considerar um ambiente 
investigativo e que coloque o estudante no centro do seu processo de aprendizagem, buscando 
movimentar e desenvolver competências e habilidades dentro dos quatro pilares da educação. Uma 
vez que o estudante é o foco do processo de construção desse conhecimento, a aula ganha significado 
e passa a ser um local prazeroso de se estar (BONADIMAN; NONENMEACHER, 2007).

Para a promoção de aulas 
práticas, é possível destacar a 
importância de três conceitos: 
comunicação, investigação e 
descoberta.
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Dessa forma, o elemento chave para o desenvolvimento de uma aula prática é o sentido da 
descoberta. Uma boa maneira para desenvolver esse processo é através do diálogo e das 
discussões. O eixo central da aula prática ainda será o manuseio com o material proposto, mas 
é importante que ocorra uma discussão sobre a proposta preestabelecida antes, durante e após 
a execução da prática, como descrito por Bonadiman e Nonenmacher (2007).

 COMO PROMOVER UMA AULA PRÁTICA?

PLANEJAMENTO

DIÁLOGO ABERTO PARA LEVANTAR AS 
CONCEPÇÕES PRÉVIAS DOS ALUNOS QUANTO AO 

ASSUNTO QUE SERÁ ABORDADO

EXECUÇÃO DA 
PRÁTICA

LEVANTAMENTO DE 
HIPÓTESES POR TODOS OS 

MEMBROS DO GRUPO, ONDE 
TODOS CONTRIBUEM NA 
SOLUÇÃO DO PROBLEMA

NOVO DIÁLOGO COM TODOS OS GRUPOS,  
ONDE CADA GRUPO EXPÕE OS PASSOS 

TOMADOS E SUAS CONCLUSÕES, 
COMPARTILHANDO COM OS COLEGAS

RETOMADA DAS CONCEPÇÕES PRÉVIAS 
CONTRASTANDO COM OS NOVOS 
CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS

01

02

03

04

05

Produção própria dos autores

A introdução  deverá ser uma breve contextualização associativa do conteúdo teórico com o que 
será abordado na aula prática.
A discussão que antecede essa prática dispõe o estudante sobre a associação de seus 
conhecimentos prévios com o elemento de abordagem da aula. Nesse momento, também cabe 
fazer um elo entre o cotidiano do estudante e o problema que será abordado. Mais importante que 
oferecer respostas quanto às questões que os estudantes levantem, é ponto de destaque, aqui, 
fazer perguntas que levem o estudante a relacionar e promover comparações com elementos 
que ele conheça. Uma vez que a discussão ocorra de forma ampla, diferentes visões sobre o 
tema serão levantadas, aguçando a curiosidade e trazendo o foco dos estudantes para o centro 
do problema que será abordado. 
A execução da prática em si pode ser apoiada pelo uso de um roteiro prévio para o estudante 
seguir, de modo que consiga promover medições, coletar informações, levantar e interpretar 
dados que o auxiliem na solução do problema ou questões propostas. O grande diferencial 
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desse momento é a inclusão das discussões 
dos estudantes e o envolvimento mediador 
por parte do professor.
As discussões durante a execução da prática 
devem ocorrer entre os membros do grupo e 
deve-se buscar levantar diferentes pontos de 
vista para aguçar um debate sobre o problema 
proposto. Desse modo, busca-se trabalhar 
principalmente o envolvimento de todos os 
membros do grupo na busca pela solução do 
problema. O foco, nesse momento de discussão, 
é que cada estudante tenha um espaço para 
expressar suas hipóteses independentemente de 
certas ou erradas. Busca-se aqui uma mediação 
do professor para que o espaço de discussão 
seja garantido e que dúvidas surjam, a fim de 
que o conhecimento possa ser compartilhado.
Após a realização da prática, é importante 
buscar uma nova discussão sobre os diferentes 
métodos e pontos de vista abordados por cada 
grupo. A participação de todos os grupos é de 
suma importância nesse momento. Essa etapa 
visa a demonstrar os diferentes caminhos 
possíveis para a elaboração de uma solução, 
além de confrontar o resultado obtido pelos 
grupos. Caso algum grupo ainda venha a 
demonstrar algum argumento ou solução errada 
para o problema, é a hora de buscar apontar 
as devidas correções, preferencialmente, 
dentro dos próprios argumentos dos grupos. 
A partir desse momento, o estudante poderá 
refletir sobre suas concepções prévias e as 
interações com seu cotidiano, abordado no 
primeiro momento.
Em todo esse processo, é importante o 
professor sempre estar atuando como 
mediador do conhecimento e nunca buscar 
fornecer respostas para as perguntas dos 
estudantes, mas sim mediar a discussão para 
que os estudantes cheguem as suas próprias 
conclusões de forma indireta.
Com a utilização da introdução e das 
discussões dispostas anteriormente, ao fim 
do processo, espera-se que o estudante 

possa rever sua visão quanto a sua vivência 
cotidiana, abordada no primeiro momento 
da discussão, e refletir sobre ela, utilizando-
se do novo referencial teórico construído. 
Caso isso ocorra, o estudante estará apto a 
reavaliar suas respostas e sua visão de mundo 
dentro do problema proposto (Bonadiman; 
Nonenmacher, 2007).
É importante ressaltar que todo o processo 
importa. A utilização de um roteiro de 
passos para a execução de um experimento 
pode servir para orientar os estudantes no 
desenvolvimento da atividade, mas não é 
recomendada que seja feita de forma isolada. 
Além disso, é possível que esse roteiro seja 
construído em conjunto com os estudantes: 
a partir de um problema central, propõe-
se como parte da prática a construção da 
metodologia de investigação. Apesar de nesse 
documento ser abordada uma definição para 
aula prática experimental, entende-se que, em 
determinados momentos, pode ser necessário 
que a aula seja promovida de maneira 
expositiva por parte do professor. Essa ação 
não é vetada, mas deve preferencialmente 
ser evitada, sendo desejável que os próprios 
estudantes manuseiem o material. Todavia, 
mesmo em um momento expositivo, ainda 
assim existe espaço para os momentos de 
discussão descritos anteriormente.
Também é importante ressaltar que, 
considerando o tempo de uma aula prática, 
todos os momentos descritos anteriormente 
podem ser distribuídos em mais de uma 
aula, de modo que comporte uma discussão 
mais profunda e os objetivos sejam 
verdadeiramente alcançados.
Algumas sugestões são a utilização de escrita de 
um relatório sobre a aula prática e a elaboração 
no início do trimestre de grupos pré-formados, 
utilizando o critério que melhor agradar aos 
estudantes e ao professor. Esses grupos 
podem ser mantidos pelo período desejado - 
como mensalmente, trimestralmente ou até 
mesmo durante o ano letivo.
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PROCESSO DE APRENDIZAGEM 
NAS AULAS PRÁTICAS

As práticas experimentais proporcionam ambientes de aprendizagem, que devem estar articulados 
com os princípios das escolas com oferta de Educação em Tempo Integral, dispostos no capítulo 4 - 
sobre os princípios educativos -, com o intuito de desenvolver o senso crítico investigativo e propiciar a 
construção dos conhecimentos curriculares com situações presentes nas realidades dos estudantes.

Para promover essa articulação, a comunicação e a interação entre os sujeitos envolvidos na 
atividade são fundamentais. Para Vygotsky (2007, p.100), a aprendizagem “supõe uma natureza 
social específica e um processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual daqueles 
que as cercam”. A criança aprende a partir das interações sociais e, para isso, o ambiente precisa 
ser organizado para essa aprendizagem. A qualidade da comunicação pode influenciar, em alguns 
aspectos, na qualidade da aprendizagem, pois

Aprender é uma experiência pessoal, mas ela ocorre em contextos sociais repletos de relações interpessoais. 
E, por conseguinte, a aprendizagem depende da qualidade do contato nas relações interpessoais que se 
manifesta durante a comunicação entre os participantes. (ALRO; SKOVSMOSE, 2010, p. 12)

Skovsmose (2008) ressalta que, por meio do diálogo, os estudantes se movem em direção ao 
conhecimento, mediante uma relação de dependência. A linguagem proporciona a percepção, a 
memória, a atenção e a imaginação, consideradas processos elementares, mas também processos 
mentais superiores, ou seja, ações do pensamento como raciocínio, resolução de problemas etc., que 
envolvem o controle consciente sobre o funcionamento intelectual (VYGOTSKY, 2007). Nesse sentido, a 
comunicação condiciona as ações desenvolvidas pelos estudantes, levando à reflexão sobre situações 
propostas pelo professor e resgatando conhecimentos adquiridos em outra situação. 

É muito importante pontuar 
as diferentes funções que 
a linguagem possui no 
processo de aprendizagem.
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Atividades que utilizam a comunicação como meio de interação e articulação das informações 
têm características investigativas, pois podem ser conduzidas por meio de problematizações para 
incentivar os estudantes à busca de informações e dados por meio da comunicação entre eles, com 
a ajuda do professor. É recomendado que a situação-problema seja do contexto social do estudante e 
que sugira a experimentação para motivar as discussões (VIEIRA, 2012). 
A comunicação é fundamental durante todas as atividades de prática investigativa, como também em 
qualquer ação com a intenção de proporcionar alguma aprendizagem. No entanto, a cada momento, 
a comunicação tem funções específicas. 

A função da comunicação em uma atividade de investigação

Abordar o currículo

Mediar a aprendizagem

Provocar discussões

Convite

Avaliação

Com base no processo de investigação, 
o professor apresenta o conteúdo 
curricular. O planejamento e a condução 
de investigação devem ter convergido 
para contemplá-lo. Essa apresentação 
deve contar com a participação dos 
alunos e ser fundamentada nos dados 
apresentados por eles.

O professor deve provocar discussões 
em torno dos dados obtidos no 
processo de investigação para levar o 
aluno a reflexão. Esse exercício 
permite a assimilação de novas 
informações e a compreensão do 
objeto de investigação.

O professor convida os 
alunos para a investigação. 
O convite deve ser criativo e 
despertar interesse dos 
alunos. É importante evitar 
termos desconhecidos pelos 
alunos ou indicação direta 
de uma tarefa de sala de aula.

Funções da 
comunicação 

em uma 
atividade de 

prática 
investigativa

O professor deve provocar discussões para conduzir os alunos no 
processo de investigação. É nessa etapa que as intenções para a 
investigação são reveladas pelos alunos e compartilhadas com seus 
colegas. Caso os alunos não tenham entendido a proposta, o professor 
esclarece com mais provocações.

Por meio da comunicação o professor avalia os 
conhecimentos dos alunos. Isso pode ser 
realizado por meio de avaliações diagnósticas, 
observadas durante as aulas teóricas ou 
promovidas por discussões direcionadas para 
esse fim.

Fonte: Organização dos autores

Para propor uma atividade prática, o professor precisa realizar uma sondagem sobre os conhecimentos 
que os estudantes possuem. O intuito é propor atividades práticas compatíveis com o nível intelectual 
de cada estudante e seus interesses, para que ele possa aceitar aquela atividade como parte do 
processo de aprendizagem, e não como uma atividade sem sentido. Essa ação pode ser realizada por 
meio de discussões direcionadas para a obtenção dessas informações ou observadas pelo professor 
durante o desenvolvimento de suas aulas. 
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Uma das formas institucionalizadas pela 
Secretaria Estadual de Educação (SEDU) para 
realizar essa sondagem é por meio da avaliação 
diagnóstica. Ela pode fornecer as informações 
necessárias para que o professor inicie as 
práticas de investigação em suas aulas. Ressalta-
se, no entanto, que a avaliação diagnóstica busca 
avaliar os pré-requisitos dos estudantes para 
estarem cursando aquela série. 

Sendo assim, o professor precisa ficar atento ao 
desenvolvimento de suas aulas teóricas, pois é 
nesse ambiente que o estudante vai evidenciar 
interesses ou demonstrar dificuldades 
no conteúdo que está sendo trabalhado.  
Os interesses dos estudantes contribuem para 
o engajamento na investigação. As dificuldades 
podem ser trabalhadas por meio de uma 
prática investigativa.

A proposta precisa despertar o interesse dos 
estudantes; eles precisam aceitar o convite 
para se envolverem na investigação. Alro e 
Skovsmose (2010) ressaltam que o aceite ao 
convite está associado à qualidade das relações 
entre o professor e o estudante. As relações 
interpessoais precisam favorecer a comunicação 
e, consequentemente, as atividades de práticas 
experimentais. Essas relações são observadas 
quando o professor exerce a pedagogia da 
presença, ou seja, quando “o educador se 
aproxima, estabelece uma relação calorosa, 
empática e significativa que lhe permite conhecer, 
identificar manifestações, reconhecer pedidos 
de ajuda nem sempre expressos com palavras e 
também se deixar conhecer” (ICE, 2015, p. 23). 

Essa relação estabelece um sentimento de 
confiança nos estudantes, necessário às práticas 
investigativas, que intentam despertar o gosto 
pela ciência, estimular a curiosidade e a busca 
do conhecimento por meio da investigação 
(MONTEIRO, RODRIGUES E SANTIN, 2017).

Outro aspecto associado ao aceite do convite 
está relacionado a sua natureza, segundo Alro e 
Skovsmose (2010). A proposta precisa contemplar 

o conteúdo da BNCC e ser interessante e curiosa 
para os estudantes. Esse é o ponto mais desafiador 
para o professor, tanto do ensino médio quanto do 
ensino fundamental. Os estudantes, por não terem 
experiências com práticas de investigação, podem 
não se interessar por esse tipo de atividade. Porém, 
quando bem planejadas, Delizoicov e Angotti 
(1994) dizem que elas têm potencial de despertar 
o interesse dos estudantes e proporcionar 
situações de investigação. Para os autores, é um 
importante momento de valorização das ideias, 
dos questionamentos e dos pontos de vistas.

Para Suart (apud MONTEIRO, RODRIGUES E 
SANTIN, 2017), as atividades referentes às 
práticas investigativas devem contemplar 
situações-problema de interesse dos estudantes 
para que se sintam motivados investigá-las. 
Além disso, o estudante vai descobrindo a 
necessidade de aprender os conteúdos da 
BNCC para chegar às respostas. A atividade 
precisa ser compatível com o nível intelectual 
de cada um, ou seja, os conhecimentos prévios 
que possuem devem ser suficientes para que 
se envolva no processo, evitando que desista 
de investigá-lo.

Para criar um vínculo dos conteúdos científicos 
ensinados cotidianamente na sala de aula, é ideal 
que o professor sugira experimentos com fatos 
do dia a dia, como por exemplo o aquecimento 
da água, onde poderá associar a linguagem 
matemática na interpretação e análise dos dados 
desse experimento com um destilador montado 
com materiais recicláveis e um termômetro, 
que pode ser elaborado pelo professor e pelos 
estudantes (CARMO e CARVALHO, 2012).

O conteúdo emerge durante o processo de 
problematização, investigação e discussões no 
ambiente de aprendizagem. Segundo Monteiro, 
Rodrigues e Santin (2017), o estudante deve se 
engajar em atividades práticas e na manipulação 
de ideias. Para Melo (2010), as práticas 
investigativas oportunizam a compreensão 
mais crítica e abrangente do trabalho científico 
e despertam o interesse pelas aulas e pelos 
conceitos científicos. 
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Sendo assim, os professores precisam propor atividades utilizando 
elementos e linguagem compreensíveis ao estudante. 

Por exemplo, uma prática 
que busca discutir o conceito 
de volume em uma turma 
do sexto ano do ensino 
fundamental. Não faz sentido 
questionar sobre o volume 
de um cubo ou o volume 
de um cilindro. Pode não 
fazer sentido, mesmo que a 
atividade aproxime elementos 
da realidade do estudante, 
perguntar qual o 
volume de um copo 
de refrigerante ou 
o volume de uma 
barra de chocolate. 

Questionar, no entanto, sobre 
a quantidade de refrigerante 
e de chocolates necessários 
para uma festa de aniversário 
parece ser mais interessante. 
Observe que essa questão abre 
um leque de possibilidades de 
questionamentos, que podem 
ser previsíveis pelo professor 
ou não. A questão inicial instiga 
o estudante a problematizar 
a situação na prática, 
materializando o 
questionamento, como 
sugere Vygotsky (2007).

O questionamento não evidencia a intenção de ensino do professor e também não apresenta 
elementos que podem não ser compreensíveis pelo estudante naquele momento inicial, como por 
exemplo o significado dos termos volume, cubo e cilindro. Mas se torna uma atividade interessante 
para que ele possa iniciar o exercício de problematização e chegar à compreensão desses termos. 

Monteiro, Rodrigues e Santin (2017) enfatizam que, os estudantes iniciam a resolução a partir 
dos conhecimentos que possuem. Esses conhecimentos fundamentam e orientam o processo de 
investigação de problemas do seu cotidiano.  O professor é responsável pela condução das discussões 
que levam o estudante à interpretação. Ele deve expor e desenvolver conceitos e teorias que emergem 
durante as discussões e orientar a aprendizagem, desenvolvendo o senso crítico nos estudantes, para 
que eles reconheçam o trabalho em ciências (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1994).

Por meio das atividades práticas em que o estudante consegue unir a nova informação a conceitos 
relevantes adquiridos ao longo de sua vida, a aprendizagem se torna significativa. Com isso, o estudante 
vai transformando esses conceitos prévios relevantes em conceitos mais abrangentes, sendo capaz 
de relacionar o que já sabe com o que está sendo ensinado (BICHO, V. A.; QUEIROZ, L. C. S.; RAMOS, 
G. C., 2016; Lima et al. 2018).
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Esse ambiente de investigação possibilita a inclusão dos estudantes que recebem Atendimento 
Educacional Especializado (AEE), de forma efetiva e independente de suas limitações cognitivas. 
Não se trata de propor outras atividades, e sim de convidar os estudantes para se envolverem na 
investigação. Embora alguns deles possam não compreender todas as discussões promovidas 
para que a turma inicie a investigação, o professor pode direcionar alguns questionamentos 
que levem esses estudantes a atividades práticas e à manipulação de materiais, conduzindo o 
estudante ao desenvolvimento da inteligência prática, como sugere Vygotsky (2007). Dependendo 
da atividade que o professor pretende desenvolver, pode solicitar o suporte ao professor do 
AEE, realizando um trabalho integrado. O professor do AEE irá identificar as necessidades 
educacionais, as estratégias de flexibilização e a adaptação do currículo na atividade que está 
sendo proposta (BRASIL, 2001).

Nesse processo, os estudantes exercem a autonomia, prevista na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, em seu artigo 35, inciso III: “O aprimoramento do educando como 
pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico”. Sob a ótica de um educador matemático, a autonomia é compreendida 
como a “consciência e disposição dos estudantes para recorrer às suas próprias capacidades 
intelectuais quando envolvidos em decisões e julgamentos matemáticos” (SKOVSMOSE, 2008, 
p. 37). Segundo o autor, essa autonomia oportuniza a exploração e a explicação, gerando 
oportunidades de aprendizagens.
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A DINÂMICA INVESTIGATIVA

Considerando o processo de aprendizagem abordado anteriormente, o professor 
deve ficar atento aos questionamentos iniciais para que possa mediar as 
discussões e levar o estudante às respostas, provocando indagações para que 
ele possa ser desafiado a buscar novos conhecimentos. Vygotsky (2007) diz que o 
indivíduo aprende pela interação com sujeitos mais capazes. O desenvolvimento 
cognitivo, inicialmente, se dá por meio de atividades práticas, o que ele chama 
de inteligência prática, e contribui para o desenvolvimento da inteligência quando 
é capaz de discutir, argumentar e contra-argumentar sobre algum elemento da 
realidade (VYGOTSKY, 2007).

É necessário entender a 
importância de todos os 
sujeitos envolvidos na prática, 
além de sugerir a discussão 
dos momentos pedagógicos 
necessários para promover 
a construção conjunta dos 
saberes.
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Ação e aprendizagem em uma
prática investigativa

8.
Formação

de conceito

1.
Questionamentos 

iniciais

5.
Compreensão da
experimentação

6.
Discussões e

argumentação

7.
Envolvimento

da BNCC

3.
Manipulação e

experimentação

2.
Compreensão
da situação

4.
Apresentação

da prática

 
Fonte: Organizado pelos autores

Os primeiros questionamentos devem proporcionar a reflexão sobre o objeto da 
investigação e as intenções do professor. No segundo momento, ele traduz os 
questionamentos em ações práticas, analisando possibilidades de intervenção. No 
terceiro momento, são conduzidas a manipulação e a experimentação dos elementos 
que foram traduzidos a partir dos questionamentos iniciais. Durante a experimentação 
e manipulação, professor e estudantes conversam sobre a prática e os impactos 
causados, mesmo sem utilizarem o conhecimento científico. No quinto momento, 
apresentam e discutem os resultados obtidos a partir da prática. No sexto, discutem e 
argumentam sobre os resultados obtidos, defendendo suas hipóteses. Oportunamente, 
o professor insere o conteúdo da BNCC que buscou desenvolver com a prática para que 
o estudante associe os resultados e argumentos ao conteúdo. Essa ação proporciona 
a relação entre a inteligência prática e a intelectual e fundamenta as discussões com 
um viés científico. No último momento, o estudante organiza as informações que obteve 
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pela experimentação, durante as discussões e argumentações, e a exposição do professor para a 
formação do novo conceito. 

Diante disso, os questionamentos iniciais dos estudantes devem sugerir atividades práticas nas 
quais eles possam observar alguma mudança. No exemplo sobre a quantidade de refrigerantes e 
chocolates, o estudante pode sugerir a experimentação, preenchendo copos de água, ou, utilizando o 
“material dourado”, estimar a quantidade de chocolates. 

Com as provocações do professor, o estudante deve ser capaz de organizar seu pensamento para 
apresentar suas hipóteses ou suas conclusões, compartilhar com os colegas, observar as informações 
apresentadas por todos e organizar novamente o pensamento. Essa é uma oportunidade de envolver 
os estudantes atendidos pelo AEE na atividade da turma, apresentando suas hipóteses e aprendendo 
com os colegas por meio das discussões.

Nesse momento, o professor insere os conteúdos da BNCC por meio dos questionamentos, por 
exemplo, podendo indagar o que acontece se os copos forem maiores ou se estiverem mais cheios, 
podendo questionar sobre o formato geométrico do copo. Esses questionamentos devem subsidiar a 
organização do pensamento e a formação de novos conceitos (VYGOTSKY, 2007). 

O professor precisa estar disposto a propor atividades de investigação. Skovsmose (2008) diz que, 
para isso, o professor precisa assumir riscos. Como se trata de uma atividade aberta, em que todas as 
proposições são ouvidas e discutidas, o professor não terá respostas para todos os questionamentos 
dos estudantes. Assim, assume o papel de mediador da investigação, encaminhando os estudantes 
para a busca de respostas a essas questões. O professor precisa conduzir a atividade para que o 
estudante seja capaz de intervir, em cooperação com ele, dentro de uma zona de riscos. Para o 
autor, isso significa aceitar questões do tipo “o que acontece se...?” ou “e se ...?” para conduzir a 
investigação a novas descobertas (SKOVSMOSE, 2008). O professor precisa estar confortável para 
trabalhar na zona de risco, estabelecendo novas formas de trabalho colaborativo com os estudantes. 

Uma alternativa para trazer mais conforto para o professor e os estudantes, nas primeiras atividades de 
práticas investigativas, é apresentar a situação, os questionamentos e alguns dados que condicionam 
a investigação para caminhos conhecidos por meio de um roteiro da atividade. Essa abordagem 
facilita o planejamento do professor quanto à intenção de aprendizagem. Pode facilitar também o 
envolvimento dos estudantes na medida em que encontram respostas para os questionamentos 
iniciais. Fundamentadas em Alro e Skovsmose (2010), acredita-se que essas atividades sejam 
essenciais, pois os estudantes podem não estar acostumados com essa nova proposta e, portanto, 
não se envolverem. 

Vale destacar que todo novo ambiente ou prática 
exige uma postura diferente do estudante e do 
professor. Essa adaptação é processual, e vai se 
aprimorando, tornando o processo mais natural 
e os sujeitos mais autônomos.  
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No momento em que o professor provoca discussões, a comunicação entre os sujeitos envolvidos na 
investigação tem a função de mediar o processo de aprendizagem (ALRO; SKOVSMOSE, 2010). Para 
isso, o professor precisa ficar atento ao objetivo da aprendizagem e às discussões entre os estudantes. 

Para compreender melhor, 
vamos propor um exemplo 
para a disciplina de Ciências:  
o professor, ao trabalhar com 
seres vivos e tendo observado 
o interesse dos estudantes 
pelo tema, propõe o convite: 
“Quais animais invisíveis 
convivem com a gente?”. 

O objetivo  da 
aprendizagem é 
levar o estudante 
a identificar e 
caracterizar 
alguns artrópodes 
encontrados no 
entorno da escola. 

Observem que o convite é criativo, para despertar o interesse dos estudantes, além de não especificar 
o conteúdo e o objetivo da aprendizagem, que poderiam não ser compreendidos pelos estudantes, 
podendo, portanto, comprometer o aceite ao convite. Outro aspecto importante associado ao 
convite é o envolvimento dos estudantes na atividade, convocando-os a fazer parte do processo 
de investigação. O convite deve levar em conta a diversidade dos estudantes e os diferentes níveis 
cognitivos para que todos sejam envolvidos. Uma atenção a essa diversidade diz respeito aos 
estudantes atendidos pelo AEE.

Nesses momentos, várias questões podem surgir, ou ainda um silêncio, por não terem compreendido a 
intenção do professor. Se os estudantes iniciarem os questionamentos, o professor deve direcionar as 
discussões para o objetivo da atividade. Caso não haja manifestação por não terem compreendido, o 
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professor deve provocar outros questionamentos, 
como por exemplo: “Vocês conseguem ver todos 
os seres vivos?”, “Quais seres vivos encontramos 
aqui na escola?”. Esse exercício leva o estudante 
à compreensão da atividade e ao envolvimento 
na investigação. O professor precisa ficar atento 
ao contato que o estudante estabelece com a 
proposta de atividade, no sentido de que esteja 
sintonizado na investigação. 

Em seguida, o professor deve conhecer a 
perspectiva do estudante, quais as estratégias 
propostas para encontrar respostas para a 
questão investigada. Para isso, o professor deve 
atuar como facilitador, fazendo perguntas com 
postura investigativa. Vieira (2012) ressalta que 
esse tipo de atividade deve ser conduzido por 
situações problematizadoras e de diálogo, a fim 
de levar o estudante à solução do problema, 
à introdução de conceitos e à construção do 
conhecimento. 

O estudante pode sugerir coleta dos artrópodes, 
anotações durante a busca por esses animais 
ou ainda fotografar. Para que o objetivo seja 
alcançado, o professor pode indagar sobre as 
características que precisam ser observadas. 
Ele precisa se assegurar que esse processo de 
investigação forneça dados suficientes para a 
abordagem dos conteúdos curriculares, pois é 
previsível que as observações sejam conduzidas 
pelo senso-comum, levantando características 
elementares, como prevê Vygotsky (2007).  
O professor deve assegurar que o estudante 
seja capaz de “refletir, discutir, explicar e relatar, 
aplicando seus conhecimentos a novas situações”, 
para não limitar sua ação à observação e à 
manipulação (VIEIRA, 2012, p. 36).

Embora todas as sugestões sejam viáveis, o 
professor pode questionar sobre os riscos na 
captura desses animais, os elementos que devem 
ser observados durante as anotações e ainda se 
os estudantes dispõem dos recursos necessários 
para fotografar esses animais. Essas provocações 
tornam públicas as perspectivas dos estudantes, 

que darão indícios do corpo da investigação e dos 
possíveis caminhos a serem trilhados.

Durante os questionamentos, é fundamental que 
o posicionamento, os pontos de vista e as ideias 
dos estudantes sejam considerados, tornando-os 
ativos no processo de investigação e na aquisição 
de conhecimento. O estudante precisa expressar 
as perspectivas que defende, para que possam ser 
investigadas. É de responsabilidade do professor 
esclarecer as ideias dos estudantes e ajudá-los 
a reformulá-las, pois é comum sugerirem alguma 
ação sem avaliar recursos materiais nem o tempo 
necessário para a sua efetivação. No entanto, 
esse movimento também pode ser realizado pelos 
estudantes para que haja uma compreensão 
comum do problema.

Dentro do exemplo, o professor deve desafiar 
o estudante com questionamentos sobre o 
que caracteriza um artrópode ou ainda o que 
poderia diferenciar um artrópode de outro. Essas 
provocações devem ser possíveis de serem 
respondidas pelos estudantes. Caso não sejam, 
o professor precisa reformular as questões e 
propor novos questionamentos para que eles não 
desistam da atividade. 

Durante todo o processo de investigação, o 
professor precisa avaliar as ações. Nesse 
momento, deve observar se todos os estudantes 
compreenderam a atividade, identificar se 
associaram-na com algum conteúdo curricular e, 
com base nas perspectivas apresentadas pelos 
estudantes, provocar discussões que condicionam 
para esse objetivo. É nesse momento que o 
professor deve atuar apresentando elementos do 
currículo na situação apresentada à identificação 
e à caracterização dos artrópodes encontrados 
no entorno da escola. O professor pode discutir 
as características identificadas pelos estudantes, 
apresentar outras e provocar discussões coletivas 
com os dados levantados. O conteúdo deve surgir 
e ser discutido com os estudantes, levando-os 
aos objetivos da aprendizagem e à aprendizagem 
dos conteúdos curriculares.
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DESAFIOS E ALTERNATIVAS

É desafiador para professores elaborar uma aula prática em que se desenvolvam competências e 
habilidades associadas aos conteúdos da BNCC, desperte o interesse e a curiosidade nos estudantes 
para se envolverem na investigação, tenha os recursos disponíveis para realizar o desenvolvimento 
da atividade, conte com o apoio da escola etc. Estes são alguns pontos sobre os quais serão tecidas 
algumas considerações.

Em algumas instituições de ensino, a licenciatura nas áreas de Ciências da Natureza e Matemática 
não oferece formação específica para trabalhar com aulas práticas na educação básica. Tal situação 
implica, muitas vezes, na utilização de roteiros e manuais prontos para a comprovação de alguma teoria, 
sem dar margem para a investigação e o questionamento (CASTELEINS, 2011). É fundamental que o 
professor saiba o que é uma aula prática e identifique as potencialidades de práticas investigativas 
no âmbito da educação básica.

Os livros didáticos são um dos recursos pedagógicos que podem ser utilizados, porém não devem 
ser o único. O desenvolvimento das aulas práticas deve, primeiramente, ser contextualizado com 
as vivências dos estudantes. Nesse contexto, a escuta ativa, em uma roda de conversa, pode se 
tornar um caminho interessante a ser utilizado como ponto de partida para a problematização e o 
levantamento de outras fontes, bem como fazer adequações necessárias ao conteúdo apresentado 
pelos livros.

As aulas práticas envolvem 
um planejamento prévio e 
um trabalho de levantamento 
das ferramentas pedagógicas 
necessárias. Além desses e de 
outros desafios, serão discutidas 
algumas alternativas possíveis 
para superá-los.
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Para Hennig (1998), é necessário desenvolver 
uma conscientização nos professores de 
que as práticas experimentais contribuem 
substancialmente com o desenvolvimento de 
conceitos científicos e com a formação social 
da juventude. Nesse sentido, o professor deve 
manter uma postura de pesquisador na busca 
de estratégias que possam contribuir com sua 
atuação, principalmente com as aulas práticas. 
Esse texto apresenta algumas fontes de pesquisa 
que podem orientar essa busca dos professores, 
podendo propor parcerias com professores de 
outras disciplinas ou áreas, a fim de dinamizar o 
trabalho pedagógico.

Outro aspecto que pode influenciar no 
desenvolvimento de práticas refere-se aos 
estudantes, protagonistas das práticas 
experimentais investigativas. Os professores 
podem se sentir desconfortáveis em desenvolver 
práticas com turmas indisciplinadas, que têm 
dificuldade de respeitar as regras da escola e 
as orientações do professor. Essa dificuldade 
também pode comprometer o envolvimento dos 
estudantes na prática de investigação.

Em laboratórios, os estudantes precisam 
seguir as regras dos contratos de convivências, 
construídos coletivamente no início do ano letivo, 
bem como as orientações do professor, para 
evitar acidentes. É importante que esses acordos 
conjuntos com os estudantes façam sentido para 
todos, de forma a existir respeito. 

Outros espaços podem ser utilizados para 
o desenvolvimento da prática, como por 
exemplo, o refeitório, o pátio da escola, o 
estacionamento, entre outros. No entanto, 
a utilização dessas alternativas também se 
torna inviável com os estudantes que mantêm 
uma postura de desrespeito. Nesse cenário, 
dificilmente o professor conseguirá apresentar 
a atividade e provocar discussões que possam 
levar à aprendizagem.

Além disso, muitas vezes, os estudantes 
anseiam por aulas experimentais, em que o 
professor promova explosões ou reações que 

os surpreendam. E as práticas experimentais 
com características investigativas, em algumas 
situações, podem não atender às expectativas 
dos estudantes, levando-os ao desinteresse 
na prática.

Diante disso, orienta-se que o professor 
exerça a pedagogia da presença, que

“materializa-se por meio do estabelecimento 
de vínculos de consideração, afeto, respeito e 
reciprocidade entre os estudantes e os educadores. 
É o fundamento da relação entre quem educa 
e quem é educado e traduz a capacidade do 
educador de se fazer presente na vida do educando, 
satisfazendo uma necessidade vital do processo de 
formação humana” (Projeto Pedagógico Programa 
Escola Viva, 2017, p. 23). 

O professor deve se aproximar dos estudantes para 
conhecer seus anseios, identificar manifestações 
e reconhecer pedidos de ajuda. Isso permite 
que o docente reflita sobre o contexto da sala de 
aula, as atividades e sua atuação para avaliar, 
planejar, decidir, agir e para que os estudantes 
tenham participação ativa em todas as fases 
desse processo.

Esse processo não é instantâneo, requer 
persistência e deve ser desenvolvido em todos 
os espaços em que houver contato com os 
estudantes, ou seja, nas aulas práticas, nas 
aulas tradicionais, nas atividades fora da sala de 
aula, nos intervalos, nas tutorias etc. A presença 
do professor precisa ser constante para que o 
estudante compreenda que o professor é um 
“parceiro” no processo de ensino e aprendizagem.

Quando se estabelece um vínculo de afetividade 
com os estudantes, o professor tem a 
possibilidade de identificar as causas da postura 
de indisciplina que, entre outros fatores, pode 
estar associada à dificuldade de aprendizagem, 
e conhecer os interesses dos estudantes. 
Diante disso, a proposta de prática do professor, 
trabalhando a dificuldade do estudante e temas 
do interesse deles, pode minimizar os problemas 
de indisciplina e contribuir com o envolvimento 
de todos.
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Além disso, aspectos socioemocionais podem estar relacionados à indisciplina do estudante. O contato 
do professor com o estudante e a voz ativa do estudante no processo de investigação podem também 
contribuir com a questão da indisciplina. Não se deseja afirmar que as aulas práticas podem resolver 
o problema da indisciplina na turma, no entanto, a pedagogia da presença e os vínculos afetivos entre 
educador e educando podem influenciar significativamente nesse cenário. Dessa forma, o trabalho 
integrado da equipe escolar e a parceria com os tutores dos estudantes podem facilitar esse processo 
de reconhecimento de suas dificuldades.

A identificação dos interesses dos estudantes vai influenciar diretamente na prática do professor. 
A insegurança de levar uma turma do ensino fundamental, que a princípio poderia não ter 
maturidade, para o laboratório ou outro tipo de atividade a ser desenvolvida nesse espaço pode 
ser superada por meio do conhecimento dos sujeitos.

Se a turma se demonstra agitada, com muita energia, o professor deve sugerir atividades práticas 
de exploração. 

Sugerir, no entanto, que os estudantes realizem o 
levantamento de dados a partir do tema de interesse 
deles, no espaço da escola ou na comunidade, é mais 
profícuo para a aprendizagem desse grupo. Estarão 
trabalhando com os conteúdos da BNCC e se envolvendo 
ativamente no processo de investigação. De posse dos dados, o 
professor instiga os estudantes a apresentarem as informações 
e, por meio de provocações, sugere que o estudante organize 
esses dados em tabelas e gráficos. Os gráficos podem ser 
construídos manualmente ou por meio de recursos tecnológicos, 
isso vai depender da realidade da escola e dos estudantes. O 
significado dos dados coletados por eles é diferente dos que o 
professor poderia apresentar e, portanto, estarão motivados para 
desenvolver a prática.

Um exemplo para contextualizar: o professor de 
Matemática planeja uma prática para estudantes do 
Ensino Fundamental e pretende trabalhar com tabelas e 
gráficos. Como a turma é agitada, não lograria êxito se trouxesse 
dados para serem organizados em tabelas ou gráficos ou se 
solicitasse que interpretassem os dados de gráficos prontos, 
mesmo que esses dados ou gráficos contemplassem temas de 
interesse deles. 
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A realidade das escolas é muito diferente, 
muitas não dispõem nem de laboratórios ou 
recursos simples. Por outro lado, as escolas 
que possuem esse espaço físico, muitas vezes, 
dispõem de materiais para o desenvolvimento 
de sua prática. Esses são aspectos que 
podem ser um fator dificultador do trabalho 
de professor, mas não impossibilitam o 
desenvolvimento de práticas investigativas.
Algumas vezes, a realização de uma prática 
irá exigir recursos específicos, que a escola 
não dispõe no momento, seja um reagente 
ou uma peça específica. Em situações assim, 
algumas medidas podem ser adotadas, como 
utilizar materiais de baixo custo, pois existem 
inúmeras práticas que podem ser realizadas, 
onde o professor poderá promover uma 
pesquisa a respeito ou adaptar sua prática 
a esse viés. São inúmeros os trabalhos 
científicos que empregam essa temática 
em escolas, fazendo uso de materiais com 
custo zero ou reciclados para promover suas 
práticas. Buscar apoio com os comércios 
e com a indústria local pode trazer bons 
resultados para esse problema. Por exemplo, 
se o professor de Biologia gostaria de fazer 
um terrário, mas não dispõe de estrutura 
transparente adequada, com a parceria com 
o comércio e com a indústria local poderá 
adquirir esses materiais em lojas de vidrarias 
ou através de vidraçarias. Em situações 
assim, é importante a participação e o apoio 
ativos da Gestão. Em algumas práticas onde o 
recurso é impossível de ser adquirido, existe a 
possibilidade de utilização de uma simulação 

computacional ou uso de aplicativo que vá ao 
encontro da temática.
Dentro do corpo docente da escola, pode haver 
professores que não tiveram a oportunidade 
de, durante a sua formação, estarem presentes 
em um laboratório formal ou terem tido aulas 
práticas. Para essas situações, sugere-se 
como possibilidade que a gestão da escola 
busque viabilizar encontros entre o seu corpo 
docente, interessado no aprofundamento de 
formação em relação a práticas experimentais, 
com instituições de ensino superior próximas. 
Dentre elas, pode-se destacar principalmente 
os campi da Universidade Federal do Espírito 
Santo (UFES) e do Instituto Federal do Espírito 
Santo (IFES), os quais possuem programas 
de monitoria em laboratórios, ou discentes 
vinculados ao Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência (PIBID), que possibilita, 
mediante um diálogo, que essas instituições 
promovam um dia de interação entre professor 
e laboratório. Além disso, considerando que 
essas instituições possuem campi por todo 
o território estadual, esse tipo de formação, 
através da mediação da gestão, pode ocorrer 
mais facilmente e trazer resultados positivos 
para todos os envolvidos.
Ressalta-se que, visando a um ensino 
interdisciplinar e à possibilidade de aplicação 
de aulas práticas em todas as áreas do 
conhecimento, é interessante que esse tipo de 
ação concentre o foco nas Ciências Naturais 
e na Matemática, mas que esteja aberto a 
qualquer profissional que deseje participar.

Não se recomenda, por questões de segurança, 
promover atividades práticas que envolvam 
reagentes e substâncias inflamáveis enquanto 
não se estabelecer o vínculo de confiança e 
afetividade, pois o professor pode não conseguir 
administrar uma turma numerosa manuseando 
essas substâncias. !
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ESPECIFICIDADES DAS 
DIFERENTES ETAPAS DE ENSINO

7.1. Ensino Fundamental II
Essa é a fase da Educação Básica que se inicia no 6º ano e termina no 9º ano. Logo no 6º ano é o 
momento em que acontece o processo de transição da fase de criança para adolescente, quando 
a maioria se encontra com idade entre 11 e 12 anos (BRASIL, 1990). Na maioria das vezes, os 
estudantes entram crianças e saem adolescentes. Pensando na perspectiva da Educação em 
Tempo Integral, vivencia-se de forma protagonista os quatro pilares da educação. As Diretrizes 
Curriculares da Educação Básica conjecturam que, além dos componentes obrigatórios comuns da 
BNCC, a instituição de ensino deve buscar relacionar os objetos de conhecimento do currículo com 
componentes integradores para enriquecê-lo, assegurando a contextualização dos conhecimentos 
escolares em face das diferentes realidades.

Essa etapa de ensino possui a vantagem de os estudantes estarem em uma idade que possuem 
muita curiosidade, isso pode ser utilizado de forma favorável nas práticas investigativas e dialógicas. 
O intercâmbio entre os discursos do dia a dia e científicos, articulados às práticas experimentais 
desenvolvidas durante a aula, constitui um passo importante para integrar os estudantes na construção 
de significado do conteúdo curricular abordado e sua inserção em experimentos semelhantes aos 
realizados pela comunidade científica (BARCELOS e COELHO, 2019). Dessa forma, proporciona ao 
estudante construir seus próprios conceitos. As diversas possibilidades de ensino por meio da ação 
problematizadora e investigativa nas áreas de conhecimento se tornam acessíveis através das aulas 
práticas, que podem ser planejadas e desenvolvidas de forma interdisciplinar e transdisciplinar.  

É importante planejar as 
práticas pedagógicas de 
acordo com as especificidades 
apresentadas por cada turma.
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A formação integral do indivíduo se faz necessária no contexto do desenvolvimento das 
competências socioemocionais para o século XXI. Com aulas dinâmicas, que propiciem 
a vivência do protagonismo através da análise, da argumentação e do estabelecimento 
de conexões com o cotidiano, facilita-se a construção do próprio conhecimento de forma 
autônoma, desde que os objetos e ações estejam correlacionados com o meio em que vivem.

Com a reforma curricular, os conteúdos relacionados a conceitos básicos de Química, Física, 
Biologia e Astronomia passaram a ser abordados desde o 6º ano, dentro da disciplina de 
Ciências. O antigo currículo distribuía os conteúdos de forma diferente, colocando apenas 
conteúdos relacionados à Biologia do 6º ao 8º ano, e apenas no 9º ano eram abordados 
conceitos de Química e Física, por exemplo. A partir de 2018, com o novo currículo, os 
conteúdos passaram a ser divididos em três eixos básicos: “Matéria e Energia”, “Vida e 
Evolução” e “Terra e Universo” (MEC, 2017). Essas mudanças propiciaram a introdução de 
conceitos de Física, como força e energia, e de Química, como classificação e separação de 
misturas, mudanças de estados físicos da matéria, entre outros, que eram vistos apenas no 
9º ano e de forma superficial, devido ao curto período e à enorme quantidade de conteúdos 
para um mesmo ano letivo. Isso possibilitou um maior desenvolvimento devido ao aumento 
do tempo em que se estuda. Porém, esse tempo a mais deve ser utilizado com qualidade, 
e as práticas experimentais ajudarão a enriquecer esse tempo com o desenvolvimento 
de habilidades e competências na área científica, de forma que a transição para o Ensino 
Médio não represente uma ruptura de conhecimentos para os estudantes, possibilitando um 
contínuo aumento da aprendizagem. 
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7.2. Ensino Médio
O Ensino médio é considerado a última etapa da educação básica, geralmente organizado 
da 1ª à 3ª série. A entrada do adolescente na 1ª série não pode ser considerada uma 
ruptura com as concepções metodológicas do Ensino Fundamental II em relação ao 
planejamento das aulas práticas, porém, ao planejar as atividades, cabe ao educador, 
como mediador do conhecimento, levar em consideração o Projeto de Vida dos estudantes, 
além de levar em consideração os diversos contextos em que eles estão inseridos, de 
acordo com as suas faixas etárias. As aulas precisam estabelecer correlação com os 
objetos de conhecimento estudados, com o Projeto de Vida dos estudantes e com a 
busca de soluções a partir da problematização, da investigação e da construção do 
próprio conhecimento. 

Com a ampliação do  acesso ao Ensino Médio nos últimos anos, o espaço de sala de aula 
ampliou-se como um lugar de interações e colaborações  significativas para o acolhimento  de 
estudantes com  personalidades diversas, com problemas socioemocionais, e com Projetos de 
Vida que precisaram, muitas vezes, serem descobertos, construídos  e trilhados, pois, enquanto 
uns querem se preparar para o mercado de trabalho, outros buscam acesso à educação superior 
por meio de programas educacionais como ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio ) e Nossa 
Bolsa ES. 

As incertezas, os problemas econômicos e socioemocionais muitas vezes levam o estudante a ficar 
desmotivado. Por isso, de acordo com a BNCC, é preciso também contemplar o desenvolvimento 
das competências socioemocionais, pois beneficiará o estudante não apenas no desenvolvimento 
dessas competências, mas também no seu desempenho escolar, social e futuramente 
profissional, sendo um fator de proteção a sua saúde mental e ao bullying (MEC, 2019). Diante das 
considerações anteriores, ao planejar aulas práticas para esse grupo de estudantes, é necessário 
promover ações dialógicas, escutas e atividades que facilitem a compreensão de conceitos muitas 
vezes apresentados de forma complexa em diversas áreas de conhecimento. O estudante precisa 
ser estimulado a estabelecer conexões dos conteúdos estudados com o seu cotidiano, sendo 
encorajado a ser protagonista na escola e na sua própria vida. O planejamento das atividades 
práticas se coloca como uma ação desafiadora, por meio de metodologias que procuram se 
relacionar com a teoria estudada, escuta ativa dos estudantes, tertúlias, mostras/feiras científicas 
ou culturais, aulas de campo envolvendo diversos contextos, entre outras.

A exploração e a observação durante a aula promovem uma aprendizagem eficiente e podem 
ser utilizadas para despertar a curiosidade, a atenção e o interesse por um conteúdo que será 
estudado ou facilitar a consolidação e o desenvolvimento de habilidades e competências de um 
objeto de conhecimento estudado anteriormente, favorecendo a apropriação e a construção de 
conceitos científicos para a compreensão de situações cotidianas.
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PRÁTICAS DE BAIXO CUSTO  
E MATERIAL DE APOIO

Nem sempre os materiais necessários para a realização de uma aula prática são de fácil acesso, 
seja pelo custo ou pela disponibilidade em cidades pequenas do interior, nas escolas do campo e em 
outros contextos. A solução para essa realidade, muitas vezes, se encontra na realização das práticas 
experimentais com materiais de baixo custo ou a custo zero. Esses materiais, normalmente, são de 
fácil acesso, sendo, em sua maioria, encontrados no dia a dia dos estudantes. Além disso, a utilização 
desse tipo de experimentação é capaz de proporcionar outros benefícios, bem como a realização da 
própria aula prática.

Uma dessas vantagens é a dissociação com o laboratório tradicional, onde os experimentos são 
específicos para a situação, muitas vezes removendo o caráter investigativo do processo. Desse 
modo, para promover uma investigação sobre velocidade média, por exemplo, não é necessário um 
experimento de alto custo, como trilhos de ar e sensores, podendo ser adaptado para um carrinho 
em um desnível e um relógio ou uma competição de bicicletas, carrinhos de rolimã ou de skate, que 
fazem parte da realidade do educando. Se fazem necessários um cronômetro e uma trena para medir 
o comprimento do espaço percorrido, usando os equipamentos de segurança adequados. Além do 
benefício do baixo custo, nesse caso, essa atividade pode ser planejada em parceria com o professor 
de Educação Física e organizada pelos estudantes, podendo a turma ser dividida em grupos de 
acordo com os critérios propostos por eles. O envolvimento na experimentação promoverá a prática 
dos quatro pilares da educação, estando muito mais próximo da realidade do estudante.

É sempre importante fazer uma 
reflexão sobre a necessidade 
de materiais para a realização 
dessas práticas, considerando 
as dificuldades e alternativas já 
apontadas anteriormente.
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Outra vantagem se relaciona com o conteúdo teórico unido ao manuseio 
do material, quando construído pelo estudante. Segundo Santos et al 
(2004), mediante uma sociedade consumista, que busca soluções 
prontas, a construção do material de uso pelo próprio estudante 
pode estimular a imaginação, além de oferecer uma ideia clara sobre 
a funcionalidade e a limitação do experimento, fazendo com que sua 
aprendizagem ocorra através de uma interação mais eficiente. 

“Para que um estudante compreenda um experimento, ele próprio 
deverá executá-lo, mas ele entenderá muito melhor se, além de realizar 
o experimento, ele construir os instrumentos para sua experimentação”. 
(Kaptisa, 1985, apud Santos et al, 2004)

Além disso, a construção do aparato de manuseio por parte do 
estudante é capaz de proporcionar vivências artísticas, desenvolvimento 
de habilidades motoras no manuseio do material e de ferramentas, 
desenvolvimento de habilidades de raciocínio lógico, de interação de 
grupo, de tomada de decisão e de outras capacidades cognitivas, que 
de outra forma talvez não fossem possíveis de serem desenvolvidas. 
Desse modo, além de proporcionar um desafio ao estudante, tais 
práticas, utilizando-se de materiais de baixo custo, proporcionarão 
que os estudantes tenham possibilidade de desenvolver habilidades e 
competências em todos os quatro pilares da educação.

As práticas de baixo custo podem ser encontradas em diversos locais, 
como sites, blogs da internet, canais no Youtube, livros específicos e 
trabalhos científicos.

Porém, mais importante que a instrução do que fazer, é que o 
professor tenha autonomia para adaptar o material. É comum o 
professor deparar-se com práticas que não atendem completamente 
a sua necessidade. Nesse ponto, a autonomia de planejar e adaptar 
a atividade para os seus objetivos e para a necessidade dos seus 
estudantes será crucial para o sucesso da prática. Além disso, 
conseguir adaptar o material proposto para a sua realidade é uma 
forma de aprendizado para todos os envolvidos.
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ESPECIFICIDADES DAS PRÁTICAS 
NA EDUCAÇÃO DO CAMPO

Considerando a oferta da Educação em Tempo Integral nos Centros Estaduais Integrados de Educação 
Rural (CEIERs), torna-se essencial discutir a construção das práticas experimentais no contexto da 
Educação do Campo. Da mesma forma, salienta-se que esse tipo de Educação não pode ser tratado 
como homogêneo: são diversas ofertas, sendo necessário ter um olhar direcionado para as suas 
singularidades. Neste documento será enfatizada a relação das práticas experimentais com o projeto 
pedagógico da Educação em Tempo Integral Rural dos Centros Estaduais Integrados De Educação 
Rural (CEIERs).

A prática pedagógica, nesses centros, possui um eixo de princípios educativos contextualizado com a 
sua realidade. Portanto, para discutir a estruturação do conceito de práticas experimentais, orienta-se 
a constante revisitação do caderno conceitual e formativo que trata desse tema.

As aulas práticas são 
desenvolvidas de forma 
articulada aos princípios dos 
CEIERs e ao território onde 
essas unidades escolares, 
com metodologia pedagógica 
própria, estão inseridas.

Que tal voltar ao capítulo 4, sobre os Princípios 
Educativos, para aprofundar esses conceitos?
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Com relação à contextualização temática das práticas, é orientado que os assuntos tenham 
conexão com a Agropecuária, valorizando a Agroecologia e os saberes do território onde 
estão inseridas a escola e sua comunidade. Essa contextualização produz sentido para as 
atividades propostas, uma vez que os estudantes conseguem relacionar os conhecimentos 
abordados nas atividades pedagógicas ao seu cotidiano.

Além disso, é importante notar a diferença entre os contextos urbanos e rurais com relação 
aos espaços disponíveis para a construção do conhecimento. Enquanto nas escolas urbanas 
as práticas experimentais se dão majoritariamente nos espaços internos da escola, para os 
estudantes dos CEIERs os laboratórios são todos os espaços da propriedade da escola e 
de sua casa, onde esse estudante pode praticar e aplicar os conceitos de Agroecologia na 
construção de uma horta, por exemplo, ou praticar o cálculo da área de um espaço a partir 
da problematização do território necessário para uma muda de uma planta nativa conseguir 
se desenvolver no entorno de sua casa.

Outro ponto importante a ser destacado sobre essa oferta de educação é o favorecimento 
de práticas interdisciplinares, mobilizando diversas áreas no contexto proposto para a 
construção dos saberes de forma integrada. Dessa forma, destaca-se o princípio do Tema 
Gerador, que permite a articulação dos conhecimentos construídos pelos estudantes em 
torno de uma temática presente no seu contexto e das vivências cotidianas, permitindo a 
prática de investigação da realidade. 
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PRÁTICAS NO CONTEXTO  
DA ESCOLA

As aulas práticas geralmente são organizadas nos cronogramas escolares e programadas para 
acontecerem em dia, horário e local específicos. Isso é vivenciado na maioria das escolas que possuem 
laboratórios ou espaços específicos para a sua execução, seja de Biologia, Física, Matemática, 
Educação Física, Química ou outra disciplina que possua esse componente curricular. Essa metodologia 
é importante para a organização das atividades escolares, onde ocorre a interação entre diferentes 
espaços e disciplinas no dia a dia. Porém, experimentos práticos não precisam necessariamente 
ocorrer nos locais e horários específicos das aulas práticas. Eles podem ser inseridos, com frequência, 
também em aulas teóricas, atraindo assim a atenção, a curiosidade e o interesse dos estudantes, 
sendo, portanto, uma ferramenta pedagógica, e não somente um componente curricular.
Entretanto, quando ocorre a separação entre aulas teóricas – expositivas, em que os estudantes são 
passivos ao que está sendo exposto, sem a oportunidade de participarem ativamente da construção dos 
conceitos – e aulas práticas, apenas para provar algum conceito abordado na teórica, sem a oportunidade 
de investigação, diálogo e questionamentos por parte do estudante nem a resolução de problemas, 
somente para fixar os conteúdos abordados de forma tradicional pela técnica de decorar, isso pode 
constituir um sério obstáculo para a renovação do ensino dos conteúdos científicos (GIL et al., 1999). 
Para que o trabalho de ensinar não se limite à transmissão de conteúdos, deve ocorrer orientado por 
seus educadores, instigados a buscarem soluções para os problemas reais de sua escola ou sociedade, 
elaborando e testando hipóteses, bem como recorrendo à abordagem própria das ciências, incluindo 
a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, favorecendo assim a sua 
atividade mental (CARVALHO et al., 2010 LIVRO; BNCC). Esse método criará espaços para que o jovem 
realize diversas práticas e vivências em seu dia a dia, com possibilidade de exercitar o protagonismo 
juvenil e contribuindo para a sua formação pessoal e social (COSTA, 2001).

Cada ambiente físico 
pode ser pensado para o 
desenvolvimento da prática, 
de acordo com o componente 
curricular, o conteúdo a ser 
desenvolvido, as habilidades 
e competências a serem 
alcançadas.
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10.1. Opinião dos estudantes e professores sobre as atividades experimentais
As atividades experimentais geralmente são mais atrativas, pois, quando se fala em experimentos, os 
estudantes ficam empolgados e já começam a imaginar o que ocorrerá na aula.

Saber a opinião do estudante e levá-la em conta na tomada de decisões é imprescindível em um 
modelo de educação no qual o jovem é o centro do processo pedagógico. Foi visto anteriormente que 
a prática, quando conectada com a realidade dos estudantes, pode prepará-los melhor para a vida 
em sociedade. Nas escolas com oferta de educação profissional, as práticas também significam estar 
mais próximos do exercício da profissão do curso técnico escolhido. Os estudantes, em sua maioria, 
gostam e acham importante as atividades práticas. Acham que ajudam a se prepararem melhor para 
as provas dos vestibulares, cujos resultados influenciam diretamente na realização do seu projeto de 
vida. A maioria dos estudantes relata que as práticas ocorrem de forma esporádica, quando ocorrem 
(LIMA e GARCIA, 2011; WEBER e GIANOTTO, 2014). 

Apesar de as aulas práticas serem um componente curricular e existir uma grande quantidade de 
exemplos à disposição na bibliografia (veja o tópico “Sugestões de materiais de apoio”), as atividades 
experimentais ocorrem com pouca frequência nas escolas. Os principais motivos citados pelos 
educadores são a falta de estrutura, de materiais e reagentes, de tempo para planejamento e, muitas 
vezes, até mesmo a ausência de um laboratório. Por isso, muitos se acomodam a essa situação e 
continuam utilizando o método tradicional conteudista. Apesar de a maioria dos educadores concordar 
que elas são importantes para a formação e desenvolvimento dos estudantes, a maioria alega não 
ter tempo suficiente nem estímulo para o seu planejamento. Isso é verificado quando os estudantes 
e professores são questionados sobre o assunto (PERUZZI e FOFONKA, 2014; PAGEL et al, 2015; 
WEBER e GIANOTTO, 2014). No entanto, vale ressaltar que atividades práticas são possíveis de serem 
desenvolvidas praticamente em qualquer ambiente, dependendo do conteúdo a ser abordado e da 
didática do educador que irá ministrá-las. A maioria dos professores que realizam atividades práticas 
afirma que o entusiasmo, a participação interativa e o encantamento dos estudantes são os fatores 
que mais motivam para a continuidade da realização dessas ações.   

As atividades práticas requerem a participação dos estudantes em análises e reflexões sobre os 
dados primários da natureza. Para isso, o educador deve buscar situações que levem os estudantes 
a experiências físicas e abstrações reflexivas lógico-matemáticas, complementadas com debates, 
leituras e problemas. A vivência do estudante com o objeto físico, em uma aula prática, estimulará 
a reflexão e a criação de teorias, não necessitando necessariamente ocorrer em um laboratório, em 
horário específico. Assim, as atividades práticas podem ser realizadas em jardins e hortas escolares, 
laboratórios, salas de aula e outros ambientes externos, como parques, museus, reservas ambientais, 
como também na própria casa do estudante. O importante é o seu contato físico com o objeto ou uma 
atividade na qual ele torne o conteúdo palpável e necessite realizar alguma ação, seja ela qual for 
(PIAGET, 1978; ANDRADE e MASSABNI, 2011).
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10.2.  Espaços com potenciais para o desenvolvimento  
de atividades práticas

Na Escola: Os laboratórios de Química, Biologia, Física e Matemática são espaços 
reservados para as práticas experimentais das áreas de Ciências da Natureza e 
Matemática. Esses espaços podem ser bem explorados, pois são os locais onde 
o estudante entende que ocorrerá experimentação, e não apenas o estudo de 
conteúdos teóricos que, em muitos casos, se torna maçante quando não se busca 
algum tipo de experimentação prática envolvendo o assunto. No entanto, a própria 
sala de aula pode tornar-se um lugar interessante para a prática de um experimento 
ou uma dinâmica de introdução ou fechamento de um determinado conteúdo.

A interação e o envolvimento dos estudantes com os demais espaços e personalidades 
da escola também podem ser interessantes na realização de pesquisas e entrevistas, 
podendo ser de diversos temas, de acordo com o planejamento do professor, juntamente 
com os seus estudantes, buscando sempre estratégias que possam produzir um melhor 
resultado quanto ao desenvolvimento das habilidades e competências inerentes ao 
conteúdo curricular abordado no momento.
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Um pouco mais de detalhes sobre os locais com possibilidade de realização 
de práticas na escola e o seu grau de potencialidade:
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O pátio da escola pode se tornar uma área para a investigação e a pesquisa 
sobre diversos conteúdos, como a classificação dos seres vivos. Pode ser 
ainda um espaço para calcular e converter medidas de área e distância, por 
exemplo, bem como para a prática do conceito de movimento, de medidas 
de velocidade e aceleração, além de ser um espaço para atividades físicas e 
dinâmicas, possibilitando diversas interações entre os estudantes. Existe até 
mesmo a possibilidade de o educador, juntamente com a gestão, reservar 
uma determinada área e propor aos estudantes a criação de hortas e jardins. 
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Fora da escola: o estudante, foco do processo pedagógico, precisa 
ser estimulado a exercer o seu protagonismo juvenil na escola, mas 
também fora dela. É necessário realizar atividades, assessorado por 
seus educadores, para que atue na construção e na implementação 
de soluções de problemas reais com os quais se depara no dia a dia, 
tanto da escola quanto da sociedade e da comunidade das quais faz 
parte (COSTA, 2001). 

Além disso, as práticas experimentais podem envolver Atividades 
Pedagógicas Não-Presenciais. 

SUGESTÕES 

Encontram-se disponíveis o Caderno de Práticas 
Exitosas em Tempos de Pandemia e a playlist dos 
webinários de práticas exitosas da Educação em 
Tempo Integral, com acesso no canal da Sedu no 

YouTube (SEDU, 2020) e no site da Sedu  
(www.sedu.es.gov.br).

Muitos locais possuem grande potencial para o desenvolvimento de 
atividades práticas além dos muros da escola. Esses locais podem 
ser parques naturais ou outros tipos de áreas protegidas; cinemas, 
praças, museus, laboratórios universitários, estações de tratamento de 
água; locais onde ocorrem reciclagem e outras práticas para a correta 
destinação final de resíduos; locais que fomentem e implementem a 
utilização de energia limpa e até mesmo um determinado rio que passa 
na cidade, praças e outros ambientes sociais e naturais. 

É importante que os estudantes participem da definição do local a ser 
desenvolvida a prática, pois o seu envolvimento torna-se fundamental 
para que a prática seja exitosa. 

ACESSAR

http://www.sedu.es.gov.br


396PRÁTICAS EXPERIMENTAIS

APLICAÇÃO NO CONTEXTO  
DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

A aplicação nas aulas das práticas experimentais, no contexto da Educação Especial, apresenta-se 
como um desafio diante do direito de aprender. Assim, torna-se necessário buscar acolher e atender 
os estudantes, fortalecendo os vínculos com a escola. Todos devem ter oportunidades de aprender, 
respeitando as singularidades e condições das interações dos estudantes na escola. A inclusão de 
todos os estudantes depende das condições que a escola oferece a eles, relacionando-se à Política 
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008):

“A partir do processo de democratização da educação se evidencia o paradoxo inclusão/exclusão, quando 
os sistemas de ensino universalizam o acesso, mas continuam excluindo indivíduos e grupos considerados 
fora dos padrões homogeneizadores da escola. Assim, sob formas distintas, a exclusão tem apresentado 
características comuns nos processos de segregação e integração que pressupõem a seleção, naturalizando 
o fracasso escolar”.

O estudante da educação especial precisa desenvolver a autonomia e buscar atividades práticas que 
atendam ao currículo, aos demais estudantes e à turma, incluindo todos. É uma atitude de acolhimento.
No cotidiano do ambiente escolar, percebe-se a necessidade de mudanças significativas. Podemos tomar 
como ponto de partida a prática no cotidiano da escola, considerando práticas pedagógicas inclusivas, que 
promovem situações em que as individualidades e o direito de aprender sejam respeitados. E considerar 
ainda que o que pode dar certo com um estudante, às vezes, não dará com outro. 
O momento vivido é diferente. Assim, é primordial existir a preocupação de deixar para trás o que 
foi construído nos últimos anos e evoluir, trazendo o estudante do AEE para a inclusão no espaço 
escolar, pensando em não promover mais desigualdades, dialogando com os diversos segmentos da 
sociedade (família, sociedade, escola) e procurando pensar no que é melhor para o estudante. 

É importante preparar 
as práticas de forma que 
o princípio da inclusão 
seja vivenciado de forma 
plena, considerando 
as singularidades dos 
estudantes e potencializando 
os seus saberes.
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É necessário tornar a atividade prática inclusiva, no contexto da problematização e 
investigação, com foco nos quatro pilares da educação, atuante em diversas frentes para 
garantir o direito de aprender, durante o processo de ensino-aprendizagem, considerando 
as individualidades e especificidades de cada estudante e lembrando do que foi trabalhado 
na sala de aula como recurso. É possível solicitar auxílio dos professores do AEE para 
garantir isso.

Nesse contexto, é preciso valorizar as potencialidades do estudante, sendo essencial o 
diálogo entre os professores para, conhecendo o estudante, encontrar possibilidades para 
atendê-lo. As aulas práticas devem ser planejadas, valorizando o conjunto e desenvolvendo 
situações que levem em consideração a inclusão dos estudantes no ambiente da turma e o 
acesso ao currículo adaptado. Para isso, faz-se necessária a articulação entre os diversos 
atores envolvidos no cenário escolar: professor regular, líderes de turma, professor de AEE, 
setor pedagógico e família.

A prioridade é observar a relevância dos conteúdos para o estudante, evitando uma 
sobreposição deles, vivenciando o Currículo e as atividades flexíveis em função das diferenças 
individuais; valorizando os conhecimentos dos estudantes sem subestimar as suas 
competências; e trabalhando o que for possível nas condições existentes, não minimizando 
ou ensinando menos, mas sempre  pensando  em metodologias  de acesso ao conhecimento, 
bem como na valorização dos saberes e das vivências do cotidiano dos estudantes.

A inclusão deve ser significativa, reconhecendo as pessoas, a cultura e as singularidades locais.
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PRÁTICAS EXPERIMENTAIS NAS 
ÁREAS DE CIÊNCIAS HUMANAS  
E LINGUAGENS

Quando se trata de aulas práticas, acostumou-se a associar esse tipo de ação a disciplinas que 
se encontram dentro da área de Ciências da Natureza e Matemática. Quando se fala em Feira de 
Ciências, por exemplo, essa associação fica ainda mais forte. No entanto, aulas práticas não precisam 
ficar limitadas a essas áreas do conhecimento.

Isso fica mais claro quando englobado no contexto das eletivas. Dentro delas, professores de áreas 
diferentes se unem para, a partir do seu componente curricular, tratar de um mesmo tema, promovendo 
assim, uma verdadeira interdisciplinaridade de conhecimentos. Muitas eletivas trabalham teoria, mas 
sempre existe uma aplicação dessa teoria em um material concreto. Essa aplicação e manipulação do 
concreto é justamente a maior aproximação de aulas práticas possível. 

Desse modo, nas eletivas ou no contexto das aulas teóricas, intencionalmente ou não, nessas 
disciplinas, mesmo que não realizadas de forma isolada e específica, podem ser desenvolvidas aulas 
práticas com os estudantes.

Essas aulas podem ser incluídas em qualquer disciplina. Um determinado conteúdo, que seria 
ministrado e avaliado através de uma metodologia tradicional, pode ser transformado em uma aula 
prática de criação de maquete, por exemplo. Um conteúdo de linguagens pode ser aplicado através de 
uma aula prática de pintura ou de uma manifestação artística gravada. Podem ser utilizados também, 
por exemplo, jogos, poemas, paródias, desenhos, vídeos, danças, teatros, visitas técnicas, leituras, 
culinárias, maquetes contextualizadas com algum período histórico, leituras de obras literárias e 
reinterpretações em vídeos.

Promover as práticas 
experimentais em todas as 
áreas do conhecimento é uma 
importante ferramenta para 
garantir a interdisciplinaridade 
das atividades pedagógicas.



399PRÁTICAS EXPERIMENTAIS

Mais interessante ainda do que a aplicação de uma prática por determinado 
professor é a utilização dessa ação para a implementação da interdisciplinaridade 
entre conteúdos. 

São diversas as formas com que podem ser englobados determinados conteúdos, no 
que diz respeito à interdisciplinaridade. Sabe-se que, muitas vezes, esse conteúdo 
se encontra em ordens diferentes ou são aplicados a séries diferentes, a depender 
da disciplina. Mas, entende-se que essa ação de aplicação de aulas práticas, 
unida à interdisciplinaridade, pode ser melhor aproveitada com a participação de 
outros professores. Mesmo que a ação não comporte um determinado assunto 
em uma série, ainda assim, é interessante que ocorra a participação de outros 
professores, de modo a agregar mais conhecimento à aula prática e promover 
links que possam ser melhor associados ao cotidiano do estudante.

Considerando que seja possível promover um trabalho que busque valorizar os 
conhecimentos dos estudantes e associar o conteúdo ao seu cotidiano de forma 
lúdica, de forma a explorar seu universo cultural e seus gostos, é possível ocorrer 
uma ação bem direcionada, que terá muito a agregar a sua disciplina para além 
de um molde tradicional. 

Também, considerando a Educação em Tempo Integral, pode-se realizar 
o desenvolvimento de diversas habilidades e competências, tais como: 
desenvolvimento de relacionamentos, comunicação, colaboração, cooperação; 
trabalho em grupo, liderança, autoestima, entusiasmo; valorização das 
manifestações artísticas, abertura ao novo, valorização da diferença; incentivo 
à criatividade, à curiosidade e à criticidade, distribuídas pelos quatro pilares da 
educação, além de maior inclusão dos estudantes atendidos pelo AEE, de forma 
mais significativa, possibilitando fortalecer os laços de convivência entre eles.

Ademais, é importante que o corpo docente e a equipe gestora entendam a 
necessidade e a potencialidade da interdisciplinaridade, buscando ver a escola 
como um único corpo, e que juntos são mais fortes e capazes de irem mais 
longe, entendendo, assim, que a participação de todos nas ações da escola é 
de fundamental importância e que a não-participação de um ou mais membros 
desse organismo vivo, que é a escola, pode impactar em falhas na formação do 
estudante. Desse modo, é importante compreender que, mediante a realização 
de uma feira de ciências, essa ação não necessariamente cabe de forma isolada 
às Ciências Naturais e à Matemática, uma vez que, como visto, cada componente 
curricular tem algo a oferecer para a aprendizagem do estudante.
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MÉTODO DE AVALIAÇÃO

A avaliação da aprendizagem escolar vem sendo utilizada de maneira inadequada, como um 
instrumento disciplinador e classificatório. Ainda se recorre a métodos tradicionais de avaliação, os 
quais funcionaram durante muito tempo. Afinal, as melhores instituições de ensino se consolidaram 
dessa forma. No entanto, o mundo mudou e isso faz com que as escolas sejam desafiadas e inspiradas 
em um paradigma educacional mais inovador.

A avaliação é de fato um instrumento necessário para que seja possível obter informações de como 
está ocorrendo o processo de ensino-aprendizagem como prática diagnóstica e formativa. Para isso, 
a postura do professor deve ser repensada urgentemente para que o objetivo principal, que é o de 
formar cidadãos críticos e conhecedores do seu papel na sociedade, seja alcançado.

Por ser um processo, a avaliação não deve ter como foco somente o estudante, pois deve servir para 
avaliar todos os envolvidos no processo. Assim sendo, é possível reformular e repensar os métodos 
para que o estudante realmente aprenda, sendo uma diagnóstica continuada, além de formativa, que 
direciona e aperfeiçoa o processo. Para tanto, o professor precisa entender que avaliar é acompanhar, 
compreender os avanços, os limites e as fragilidades dos estudantes para atingirem os objetivos 
da atividade proposta. Nesse sentido, o professor também precisa estar aberto a fazer adequações 
nos seus métodos pedagógicos, a partir dos resultados indicados por esses processos avaliativos, 
reconhecendo a importância da avaliação para que o estudante construa os conceitos abordados nas 
aulas práticas.

Para a reflexão sobre o 
processo avaliativo das 
Práticas Experimentais, como 
é possível contribuir para a 
formação dos estudantes a 
partir desse processo?
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Perrenoud, 1999, faz uma análise com relação à superestimação dos exames tradicionais: 
Na avaliação da aprendizagem, o professor não deve permitir que os resultados das provas periódicas, 
geralmente de caráter classificatório, sejam supervalorizados em detrimento de suas observações diárias, 
de caráter diagnóstico. A avaliação é um processo que deve estar a serviço das individualizações da 
aprendizagem. (PERRENOUD 1999, p.54)

O processo de avaliação por competências deve acontecer a partir da resolução de problemas, que é 
uma visão mais holística do conhecimento, a qual se opõe ao tradicional e estabelece uma conexão 
com todas as áreas do conhecimento. Nesse processo, a teoria deixa de ser priorizada, combinando 
conhecimentos, recursos, valores, atitudes e motivações, realizando, assim, ações mais produtivas 
e evitando a separação entre teoria e prática. Dessa forma, a avaliação deve levar em consideração 
não só os aspectos cognitivos e mensuráveis, mas também o envolvimento do estudante, a postura 
investigativa e o desenvolvimento de competências socioemocionais.

Dentro da Educação em Tempo Integral, existem duas disciplinas no ensino fundamental que são 
essenciais nesse processo de evolução do conhecimento do estudante: o Pensamento Científico 
e o Projeto de Pesquisa, que podem e devem fazer parte do processo de avaliação para além da 
quantitativa, desprezando a avaliação que considera todos os estudantes como iguais, o que vai 
muito além das diferenças cognitivas. São trabalhadas as questões das diferenças socioeconômicas, 
que interferem tanto no processo de aprendizagem quanto de avaliação e desempenho. Não é 
possível esquecer ainda da valorização dos conhecimentos anteriores dos estudantes, nivelando os 
aprendizados. Diante de tanta diversidade, esse processo não é fácil, mas necessário.

A avaliação no ambiente escolar, voltada às práticas experimentais, deve ser processual e contínua, 
valorizando a evolução na construção do conhecimento realizada pelo estudante, que atua como sujeito 
no processo avaliativo. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais – Adaptações Curriculares 
(Brasil, 1999):

“[...] o processo avaliativo deve focalizar: o contexto da aula (metodologias, procedimentos didáticos, atuação 
do professor, relações interpessoais, individualização do ensino, condições físico-ambientais, flexibilidade 
curricular etc.); o contexto escolar (projeto pedagógico, funcionamento da equipe docente e técnica, currículo, 
clima organizacional, gestão, etc). ” (BRASIL, 1999, p.57) 

Um exemplo de atividade que pode ser desenvolvida voltada a levar para a sala de aula as experiências 
dos estudantes é o da sala de aula invertida, incentivando os estudantes a levarem para a sala de aula 
problemas reais e, através da reflexão, interação, empatia e debate de ideias, possam desenvolver 
habilidades como autonomia, respeito e tomada de decisão. Nesse contexto, o professor torna-se 
mediador do conhecimento, orientando por meio de uma relação colaborativa com o estudante. 
Nessa realidade, apresenta-se um processo de corresponsabilização junto ao processo de ensino-
aprendizagem, cabendo ao professor o planejamento e o diálogo com a turma de forma colaborativa, 
sobre como e quando ocorrerá a avaliação e quais serão os procedimentos adotados para o registro.
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Para tornar esse processo mais ameno, é interessante trabalhar a avaliação no contexto 
da educação para a formação integral do indivíduo. Dessa forma, deve colocar o estudante 
como protagonista do processo. Para isso, é necessário romper barreiras e quebrar 
paradigmas, incorporando na prática o diálogo sobre o que se espera do desenvolvimento 
da atividade, como pode ser feito o registro, além de verificar a evolução no processo 
de ensino-aprendizagem. Nessa perspectiva, pode-se elaborar roteiros de pesquisa, 
monitoramento contínuo da pesquisa com apresentação dos registros, demandas, 
descobertas e desafios; construção de portfólios, rodas de conversa, estudo colaborativo, 
pesquisas de campo, elaboração de roteiros e relatórios, aula invertida, dentre outros, 
realizando o Ciclo de Melhoria Contínua (PDCA), detalhado no caderno de gestão, ao longo 
do desenvolvimento das atividades. Assim, o estudante torna-se sujeito ativo no processo, 
definindo, juntamente com o professor, que se coloca como mediador do conhecimento das 
propostas de avaliação, de forma colaborativa, com corresponsabilização da aprendizagem, 
vivenciando o diálogo com o grupo, bem como exercitando os quatro pilares da educação 
no exercício ativo do protagonismo juvenil. Ao perceber que tem vez e voz ele, o estudante, 
se compromete e torna-se autônomo.

Base 
Nacional 
Comum

Processo de 
avaliação do 

Ensino 
Fundamental

Projeto
de

pesquisa

Interação
entre os

estudantes

Descobertas

Envolvimento 
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conhecimento
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Processo de Avaliação do Ensino Médio

•Avaliação por competências
•Conhecimentos prévios
•Valores
•Atividades
•Motivação

•Formação integral
•Protagonismo
•Avaliação de todos os envolvidos

P

D

A

C

É necessário sempre considerar os diversos contextos nos quais os estudantes capixabas 
estão inseridos e algumas de suas particularidades para o desenvolvimento de atividades 
práticas contextualizadas e interdisciplinares, que tenham propósito e possuam sentido e 
potencial em prol do desenvolvimento do protagonismo juvenil dos estudantes. 

As reflexões aqui apresentadas, juntamente com a revisão bibliográfica, revelam uma 
visão de aula prática que pode ser desenvolvida por diversas disciplinas, em diversos 
espaços, focada no processo de aprendizagem por meio de uma abordagem investigativa, 
a qual  pode envolver todas as áreas do conhecimento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Essa obra compõe uma longa trajetória de construção coletiva da política pública 
de Educação de Tempo Integral da rede pública estadual do Espírito Santo. Uma 
construção que se orientou pelos aprendizados do processo de implementação 
da política no estado, aperfeiçoados pela escuta dos atores e sujeitos envolvidos 
e pelas práticas desenvolvidas pelas escolas ao longo desse percurso.   

Essa política educacional responde, para além das diretrizes educacionais 
nacionais, aos princípios do Currículo do Espírito Santo, pautados na Educação 
Integral, “entendida como aquela que possibilita o desenvolvimento do sujeito 
em suas dimensões intelectual, social, emocional, física, cultural e política, 
por isso, compreendendo-o em sua integralidade” (CURRÍCULO, 2018).

Mas por que Educação em Tempo Integral? A proposta pedagógica apresentada 
é, ao mesmo tempo, a propulsora da ampliação do tempo de permanência do 
estudante, como a estratégia metodológica para o desenvolvimento da educação 
integral. As diretrizes pedagógicas e metodológicas contidas nessa obra estão 
comprometidas com processos educativos que visam o desenvolvimento humano 
em sua integralidade, em suas diferentes dimensões, fomentando situações de 
aprendizagem que valorizem o protagonismo do estudante e que potencializem 
a construção do seu projeto de vida e de sua atuação cidadã.

Para além de uma concepção que considera tão somente os aspectos cognitivos, 
a educação integral está comprometida com uma educação inclusiva, em que 
todas as crianças, adolescentes e jovens tenham assegurada uma educação 
de qualidade com equidade, na medida em que amplia as oportunidades de 
aprendizagem por meio da variedade metodológica, da diversidade dos espaços 
educativos e da ampliação dos tempos escolares. 

Neste sentido, o conteúdo constitui não somente a aplicabilidade da política de 
Educação em Tempo Integral, mas, também, um referencial basilar para que 
as unidades escolares elaborem, a partir de seus contextos e características 
de suas realidades, seus projetos pedagógicos empenhados com a formação 
integral dos sujeitos da aprendizagem!

Essa é uma obra para conhecer a história, com viés formativo! Aproveite a 
riqueza da obra para aprimorar a sua atuação!

Andréa Guzzo Pereira
Subsecretária de Educação Básica e Profissional
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Foi muito gratificante participar desse momento! Por ter sido um material elaborado a várias 
mãos, trouxe um grande aprendizado. Construir algo dessa relevância e que será utilizado em 
toda a rede estadual de educação do estado do Espírito Santo é um privilégio. Que esse livro 
traga mais crescimento e equidade para a educação capixaba!

André Luiz Demuner Ramos - Diretor Escolar no Espírito Santo.

Além do resgate histórico da educação em tempo integral no Espírito Santo, a publicação 
dialoga com os anseios dos atores implementadores da Política Pública de Educação Integral 
de todo o país de registro dos conceitos e da sistematização das metodologias adotadas nas 
unidades escolares que enxergam o tempo integral como uma estratégia para materializar 
uma educação integral para as juventudes do Brasil.
Maria de Araújo Medeiros - Secretária Executiva de Educação Integral e Profissional de Pernambuco.

O Instituto Sonho Grande acredita na proposta pedagógica multidimensional do ensino integral 
e na política pública de sucesso para a formação e desenvolvimento dos estudantes. Não há 
dúvida de que a pandemia trouxe um desafio extra para escolas e professores. Foi necessário 
criar diferentes soluções em resposta às novas demandas. Por isso, é gratificante apoiar e 
reconhecer o esforço do Espírito Santo em garantir a aprendizagem a partir da elaboração de 
um material tão robusto e que pode ser compartilhado e beneficiado por toda a rede capixaba.

Ana Paula Pereira - Diretora-Executiva do Instituto Sonho Grande

A iniciativa da SEDU-ES de formalizar suas experiências com o ensino em tempo integral é um 
grande marco para a política. Essa é mais uma celebração dos resultados da educação do ES, 
da qual fico orgulhosa de ter feito parte e aprendido durante o processo.

Mayumi Quinto - Analista de Implantação no Instituto Sonho Grande

A política educacional de tempo integral está transformando a educação do Espírito 
Santo.  É fruto de muito trabalho e de importantes parcerias. Registrar a trajetória, as 
metodologias e as boas práticas acumuladas é fundamental para o sucesso ainda maior. 
A Educação de Tempo Integral capixaba é referência para o país. Muito nos orgulha fazer 
parte desta construção!

Luciano Gollner - Executivo de Educação do ES em Ação

A publicação traz de forma didática e contextualizada o resgate histórico, as metodologias 
utilizadas e os procedimentos que tornaram possível a implantação da Educação em Tempo 
Integral no Espírito Santo. Uma leitura instrutiva, reflexiva e necessária a todos os envolvidos 
na educação capixaba.

Alessandra Ribeiro Alves - Assessora Especial de Gestão Escolar no Espírito Santo

DEPOIMENTOS 
SOBRE A OBRA



ERRATA - CAPÍTULO 4

Foram identificadas desconformidades em relação às normas de citação na ABNT que seguem ajustadas:

Na página 174, no trecho “Toda teoria pedagógica tem seus fundamentos [...] são o reflexo da 
escolha de uma filosofia de vida”, não foi incluída a sua fonte (O que nos ensinam os quatro pilares 
da educação para o século XXI? São Paulo: Formando Cidadãos, v. 48, nov. 2016. Disponível em: 
http://www.formandocidadaos.com.br/edicoes/novembro_2016/o_que_nos_ ensinam_os_quatro_
pilares.php, acesso em: 26 jun. 2021.)

Na página 175, no trecho “Aprender a conhecer indica o interesse [...] papel do cidadão e o objetivo 
de viver”, não foi incluída a sua fonte (RODRIGUES, Z. B. Os quatro pilares de uma educação para o 
século XXI e suas implicações na prática pedagógica. Pedagogia ao pé da letra, 2020. Disponível em: 
https://pedagogiaaopedaletra.com/os-quatro-pilares-de-uma-educacao-para-o-seculo-xxi-e-suas-
implicacoes-na-pratica-pedagogica/. Acesso em: 26 jun. 2021.)

Na página 176, no trecho “Este pilar refere-se à necessidade de [...] de modo fragmentado e 
desvinculado da realidade”, não foi incluída a sua fonte (FLORO, E. F.; BRITO NETO, J. V., RUFINO, J. N. 
Os quatro pilares da Educação e as reformas no Ensino Médio: uma análise das práticas pedagógicas 
realizadas no IFCE/CRATO1. X Congresso Nacional da Educação. EDUCERE, 2011.)

Na página 178, no trecho “Para que todos possam viver juntos e aprender a viver com os outros, 
a Educação tem um papel importantíssimo”, não foi incluída a sua fonte (DELORS, J. Educação: 
um tesouro a descobrir. Relatório para a Unesco da Comissão Inte rnacional sobre Educação para o 
século XXI. São Paulo: Cortez, 2001.)

Na página 179, no trecho “Para que este pilar se manifeste nas instituições educativas [...] pois só 
assim serão desenvolvidas”, não foi incluída a sua fonte (FLORO, E. F.; BRITO NETO, J. V., RUFINO, J. N. 
Os quatro pilares da Educação e as reformas no Ensino Médio: uma análise das práticas pedagógicas 
realizadas no IFCE/CRATO1. X Congresso Nacional da Educação. EDUCERE, 2011.)

Na página 179, nos trechos “A educação deve contribuir para o desenvolvimento total da 
pessoa, espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal, 
espiritualidade” e “Com base nos quatro pilares da Educação, compreendemos [...] pelas 
experiências proporcionadas, pelos problemas criados, pela ação desencadeada”, não foram 
incluídas as suas fontes (DELORS, J. Educação: um tesouro a descobrir. Relatório para a Unesco da 
Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. São Paulo: Cortez, 2001.)

Na página 189, no trecho “propiciar a participação de todos nas decisões [...] procedimentos 
ou mecanismos de participação” não foi incluída a sua fonte (ROCHA, M. da. Proposta de Plano 
de Gestão/Ação de Candidatos à Direção nas Escolas Públicas: Um Plano de Metas. RECIMA21 - 
Revista Científica Multidisciplinar ISSN 2675-6218, 2021.)

PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL



Essa obra foi concluída em julho de 2021 
no Estado do Espírito Santo.



“[As aulas] me fizeram enxergar o mundo 
com outros olhares e ainda refletir sobre a 
minha própria vida... Então, como não dizer 
que me causaram algum impacto?”
Maicon Cardoso – estudante egresso de uma escola com oferta  
de Educação em Tempo Integral 

A Educação em Tempo Integral vem sendo 
implementada há alguns anos no Estado do 
Espírito Santo. Essa obra é uma construção 
coletiva que trata dessa oferta, escrita por 
diversos profissionais da rede estadual de 
educação capixaba, que atuam enquanto 
professores, diretores, coordenadores 
pedagógicos, coordenadores administrativos, 
de secretaria e financeiros, pedagogos, 
superintendentes, supervisores e assessores. 
Escrito a muitas mãos, o livro traz a história, 
os conceitos e as metodologias da Educação 
em Tempo Integral com foco no contexto e 
estudantes do Espírito Santo.
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