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Carta aos gestores
É com grande satisfação que partilhamos com vocês este Ca-
derno como produto de nosso trabalho de escuta e de elabo-
ração sobre a Educação Integral do município de Itabira, no 
âmbito do Programa Aprender Mais.

O grifo na palavra nosso não é mero acaso, pois este material é 
fruto de um movimento coletivo, resultado do encontro de nos-
sas experiências e desejos com a prática e a produção de vocês.

A lógica deste Caderno segue o mesmo princípio que norteou 
nossos encontros, ou seja, a ideia de registrar e sustentar as 
práticas de gestão escolar de modo a fortalecer e facilitar o 
processo pedagógico. Nesse sentido, não se trata de um mo-
delo a ser seguido, mas de um material para ser questionado, 
utilizado em sua totalidade ou em partes. Ele traz pistas para 
um processo pedagógico singular e não uma resposta única 
para a gestão pedagógica. 

Tomamos a liberdade de ampliar algumas das discussões que 
aconteceram presencialmente com a ideia de contribuir para 
a ativação de um repertório sobre Educação Integral e, con-
sequentemente, de possibilidades para uma gestão coerente 
com o desafio de sua implementação.

Foi um processo bastante mobilizador para nós. E esperamos 
que seja um catalisador do pensamento e das boas práticas de 
gestão desenvolvidos em cada uma das escolas municipais de 
Itabira.

Boa leitura!



“...qualquer um, 
independente das 
habilitações que 
tenha, ao menos 
uma vez na vida, 

fez ou disse coisas 
muito acima da sua 
natureza e condição, 
e se a essas pessoas 

pudéssemos retirar do 
cotidiano pardo em 

que vão perdendo os 
contornos, ou elas, a si 
próprias por violência 

se retirassem de 
malhas ou prisões, 



quantas mais 
maravilhas seriam 
capazes de obrar, 

que pedaço de 
conhecimento 

profundo poderiam 
comunicar, porque 
cada um de nós 

sabe infinitamente 
mais do que julga e 
cada um dos outros 

infinitamente mais do 
que neles aceitamos 

reconhecer”.

A Jangada de Pedra - 
José Saramago



Apresentação 

O trabalho do gestor não é o mais importante, 
mas o mais abrangente, pois todas as ações 
importam ao gestor. O olhar do gestor é para a 
escola como um todo.*

* Registro das escutas dos gestores de Itabira.

Desde 2004, a Secretaria Municipal de Educação de Itabira (SME- 
Itabira) vem implementando políticas de melhoria da qualidade da 
educação na rede municipal de ensino. Ao longo do ano de 2015, a 
SME deu mais um passo nessa direção. Em parceria com o Centro 
de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária 
(Cenpec) e a Fundação Itaú Social, investiu esforços no mapeamen-
to do que já vinha sendo realizado e das necessidades e expectati-
vas da rede. Investiu, também, em um intenso processo de escuta 
dos atores implicados com a educação no município: gestores e 
técnicos da SME e das escolas, educadores, estudantes e familiares. 

O objetivo de todo o processo foi a construção do Plano de Edu-
cação Integral (PEI) em sinergia com potencialidades e desejos da 
cidade de Itabira. Um plano capaz de produzir uma proposta edu-
cacional que equacionou expectativas da Secretaria e da comunida-
de escolar, sempre pautado pela perspectiva da Educação Integral 
como criação de oportunidades de desenvolvimento do educando 
em toda sua potencialidade, com vistas à efetivação de uma socie-
dade democrática e sustentável.  
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A ampliação de tempos, espaços 
e sujeitos tem como propósito a 
efetiva garantia das aprendiza-
gens de todos os estudantes – 
dessa perspectiva deriva o nome 
“Aprender Mais” conferido ao 
Programa Municipal de Educa-
ção Integral de Itabira.

Ap

O presente Caderno é parte de todo esse processo de escutas, re-
flexões e produções coletivas realizadas ao longo de 2015 e 2016. 
Dirige-se aos gestores escolares que enfrentam cotidianamente 
o desafio da Educação Integral como desenvolvimento pleno das 
crianças e adolescentes de suas escolas. 

A gestão escolar, como parte do processo educativo, guarda espe-
cificidades, potências e desafios que precisam ser considerados na 
implementação das políticas educacionais, especialmente aquelas 
que pretendem alterar as rotinas cotidianas da escola. Compreen-
de-se aqui por gestão escolar os representantes diretos das se-
guintes funções: direção, vice-direção, coordenação de área, coor-
denação pedagógica ou orientação pedagógica (especialistas ou 
pedagogos/as) e suas respectivas equipes. 
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Sabemos, obviamente, que esses não são os únicos atores das mu-
danças desejadas, tampouco seus protagonistas, mas sem eles, 
com certeza, tal intento se torna ainda mais difícil para toda a co-
munidade escolar. Uma boa gestão é elemento vital para a garantia 
de uma escola que funcione, que tenha  um ambiente favorável para 
desenvolvimento do trabalho docente; o gestor, nesse contexto, é 
estratégico para que professores, educadores e estudantes possam 
criar e aprender juntos, em uma ambiência saudável, segura e inten-
samente favorável ao conhecimento, à aprendizagem e ao desen-
volvimento pleno de todos.

Portanto, como mencionado, o foco deste Caderno é a gestão da 
escola. Buscou-se, amiúde, o estabelecimento de conexões com o 
universo escolar de Itabira por meio das narrativas dos gestores, 
que foram sendo registradas ao longo do processo de escuta (mé-
todo de investigação-produção que sustentou todo o trabalho de 
construção do plano). Este material configura a síntese das escu-
tas realizadas com os gestores – uma síntese acompanhada de re-
comendações e propostas de caminhos para a implementação da 
Educação Integral na rede, estruturada a partir do próprio Progra-
ma Aprender Mais.

ABRANGÊNCIA DA REDE MUNICIPAL  
DE EDUCAÇÃO DE ITABIRA: 

35 escolas regulares – 
Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e  
Educação de Jovens e Adultos – e aproximadamente 

10.000 estudantes matriculados. 
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+
APRENDER MAIS: 
integração e multiplicidade de conhecimentos, 
de práticas e de espaços, e compromisso público 
da cidade para garantir a aprendizagem e o 
desenvolvimento integral de todos os estudantes 
da rede municipal de Itabira.

Esta publicação está organizada em sete partes, além das referên-
cias utilizadas. A primeira é basilar e sustenta as demais: a perspec-
tiva de Educação Integral da política educacional do município de 
Itabira. A segunda trata do papel do gestor, contemplando as prin-
cipais funções e responsabilidades do segmento. A terceira par-
te aborda os principais processos de gestão (gestão pedagógica, 
gestão de pessoas, gestão físico-financeira e gestão de articulações 
e redes) que nos interessam nesse contexto, apresentando os ele-
mentos essenciais de uma escola que cumpre seu papel pelo olhar 
dos gestores de Itabira; além disso, registra inquietações e desafios 
para a implementação da Educação Integral pela visão desses mes-
mos gestores. 
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O quarto item afirma a escuta como princípio e método no traba-
lho de gestão e aponta algumas referências importantes para que 
ela se concretize nas práticas escolares. O currículo da Educação 
Integral é o tema da quinta parte, momento no qual se enfatiza 
o Projeto Político-Pedagógico como central para a reestruturação 
curricular exigida pela ampliação da jornada escolar na direção da 
Educação Integral.

A cidade e a apropriação dos espaços públicos – eixos orientadores 
e integradores da Educação Integral de Itabira – são tratadas na 
sexta parte, que tem como foco o fortalecimento e a mobilização 
não apenas da escola e dos atores nela implicados – professores, 
estudantes, familiares –, mas de toda a população para a constru-
ção de uma Itabira educadora, onde a defesa de valores educacio-
nais comuns e a educação das novas gerações seja compromisso 
de toda a cidade.
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Para que gestores se sintam mobilizados e motivados a buscar 
outros subsídios que os fortaleçam em seu propósito de fa-
zer valer a Educação Integral nas escolas de Itabira, na última 
parte são destacadas algumas plataformas virtuais, entre elas 
a Educação & Participação, do Cenpec, como fontes para estu-
dos, pesquisas e formações. 

A fim de garantir uma compreensão mais efetiva, a leitura des-
te Caderno pode ser acompanhada da leitura do Programa de 
Educação Integral de Itabira, o Aprender Mais. 
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A perspectiva educacional 
do município de Itabira: 
por uma formação humana 
integral

A aprendizagem deve ser um norte para as ações da 
equipe gestora. A aprendizagem está além dos conteúdos 
estabelecidos para sala de aula. É preciso oportunizar 
atividades diversas pela possibilidade de oferecer diferentes 
conhecimentos que têm como efeito a produção do sujeito. 
A escola não oferece apenas conteúdos e situações de 
aprendizagem, mas processos de subjetivação, ou seja, 
possibilidades de as pessoas se constituírem sujeitos em sua 
inteireza. Assim como todas as situações na escola são de 
aprendizagem, todas têm efeitos subjetivos.*

* Registro das escutas dos gestores.
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O que é formar uma  
pessoa integralmente?

Essa pergunta é o que orienta as ações de 
gestão que vamos discutir neste material. 
O sentido da formação integral dos sujeitos se 
dá pelo desenvolvimento de suas múltiplas potencialidades, visan-
do a uma atuação ativa e crítica em uma sociedade democrática. 
Essa concepção de educação entende que cada educando deve 
ter acesso a oportunidades que possibilitem diferentes formas de 
aprendizagem e ampliem seu repertório cultural e científico. 

A escola, nesse sentido, torna-se o centro a partir do qual o edu-
cando pode entrar em contato com diferentes sujeitos, espaços, 
tempos potencialmente educativos existentes em seu território. As 
ciências, os esportes, as artes, as tecnologias passam a integrar o 
currículo escolar em prol da melhoria da qualidade da educação 
das crianças e dos jovens do município. 

Os princípios da Educação Integral, voltados para a formação e o 
desenvolvimento global dos sujeitos envolvidos nos processos edu-
cacionais, surgem como resposta aos questionamentos em torno 
da melhoria da Educação Básica. Se por um lado as políticas públi-
cas de ampliação do acesso à educação conseguiram efetivar 98% 
das crianças de 6 a 14 anos matriculadas nas escolas*, por outro, 
ainda temos um longo caminho a percorrer na melhoria da qualida-
de da oferta educacional. O objetivo aqui é a melhoria dos proces-
sos pedagógicos, garantindo uma aprendizagem mais completa e 
qualificada para os estudantes. 

* Fonte: Pnad – 2015

1
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Mas... como implementar a Educação Integral em Itabira? 

Partimos do princípio de que cada projeto de Educação Integral é 
diferente do outro, pois as realidades de cada município são distin-
tas. Não existe, portanto, uma fórmula mágica que possa ser imple-
mentada na rede escolar itabirana. Para alcançar os objetivos de 
melhorar a educação do município, precisamos encontrar um cami-
nho singular e que dê conta de transformar tanto o funcionamento 
como a estrutura da rede municipal de educação. Esse projeto já 
está em andamento e tem como norte um esforço conjunto do que 
chamamos aqui de “comunidade escolar ampliada” – estudantes, 
gestores, professores, pais, funcionários e outros agentes, internos 
e externos, direta ou indiretamente vinculados à educação escolar.

Como passo inicial desse esforço coletivo, a equipe do Programa 
Aprender Mais partiu de um amplo processo de escuta com a co-
munidade escolar de Itabira, que revelou preocupações, ideais e 
anseios por uma escola e uma educação melhores e mais potentes. 
Sintetizamos algumas dessas ideias, que servirão de balizas para 
pensarmos a importância e as contribuições possíveis da gestão 
escolar frente aos desafios da Educação Integral.
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Formação integral é diferente da carga horária 
estendida.*

A noção de Educação Integral está comumente associada à am-
pliação da jornada ou do tempo de permanência de crianças, ado-
lescentes e jovens na escola para sete horas ou mais. Presente no 
artigo 34 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação 
Integral em tempo integral ou Educação Integral em jornada am-
pliada está na agenda das políticas públicas nacionais e foi imple-
mentada como política indutora do governo federal por meio do 
Programa Mais Educação**.

A ampliação da carga horária é um fator crucial para a melhoria 
da qualidade na educação, mas, sozinha, não é capaz de promo-
ver essa transformação. A formação integral dos sujeitos deve ser 
fruto de um conjunto de ações   no qual as práticas, o currículo, os 
equipamentos, os espaços e o tempo convirjam para a realização 
dos objetivos de uma educação voltada para o desenvolvimento da 
totalidade do ser humano, em suas múltiplas dimensões. O decreto 
do Programa Mais Educação (Decreto no 7.083, de 27 de janeiro de 
2010) destaca, entre outros, os seguintes princípios da Educação 
Integral (Art. 2):

•	 a articulação das disciplinas curriculares com diferentes campos 
de conhecimento e práticas socioculturais; 

•	 a constituição de territórios educativos para o desenvolvimento 
da educação integral; 

*  Registro das escutas dos gestores.
**  O Programa Mais Educação foi instituído pela Portaria Interministerial 17/2007 e 
pelo Decreto Presidencial 7083/2010 como parte do Plano de Desenvolvimento da 
Educação (PDE). É política do governo federal para induzir a ampliação da jornada 
escolar e a organização curricular, na perspectiva da Educação Integral. Foi extinto 
por decreto presidencial em 2016.
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•	  a integração entre as políticas educacionais 
e sociais, em interlocução com as comunida-
des escolares.

Esses princípios apontam que a formação integral 
não se resume ao tempo integral, mas compreende também a 

articulação curricular dos conteúdos de ensino e aprendizagem, de 
espaços educacionais para além do espaço escolar e dos agentes 
sociais potencialmente educadores.

A ampliação da jornada é uma ferramenta para a criação dessas 
possibilidades de articulação, que na atual carga de quatro horas 
são mais restritas. Com uma jornada estendida, o educador tem 
condições de planejar e ofertar diferentes oportunidades de apren-
dizagens, articuladas e viabilizadas a partir de espaços e agentes 
educacionais presentes no território no qual a escola se encontra. 

O Programa Aprender Mais prevê a ampliação, até o ano de 2024, 
em, no mínimo, 50% do número de alunos da Educação Básica aten-
didos em jornada ampliada de oito horas (totalizando jornada míni-
ma de 35 horas semanais). Nas seções seguintes deste material dis-
cutiremos as possibilidades de atuação dos gestores a partir dessa 
nova configuração da jornada escolar na rede municipal de Itabira.

A escola deveria ser o coração de uma sociedade 
e não seu apêndice agonizante.*

Entendemos que a escola é o principal espaço de referência educa-
cional de uma comunidade, sendo também o ponto de convergência 

*  Registro das escutas dos gestores. Destaque do grupo a partir do texto de Peter 
Pál Pelbart sobre as ocupações dos secundaristas. Disponível em:  <http://www.
ihu.unisinos.br/noticias/555122-pelbart-tudo-o-que-muda-com-os-secundaristas>. 
Acesso em: 18 nov. 2016.
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de anseios sociais e possibilidades de transformação. Essa potência 
do universo escolar pode ser ampliada por meio de uma aliança mais 
estreita entre os agentes educacionais internos à escola e os possí-
veis agentes educacionais externos a ela. Esses agentes – funcioná-
rios das escolas, pais dos estudantes, comerciantes do bairro onde 
a escola se encontra etc. – desenvolvem diferentes relações com a 
escola, que são mais ou menos intensas conforme o interesse, a dis-
ponibilidade e as possibilidades de cada unidade escolar. 

Se por um lado isso significa que a escola continua sendo o principal 
espaço de referência para a relação desses diferentes sujeitos, por 
outro expressa que existe potencialmente uma perspectiva comu-
nitária de desenvolvimento integral. Numa verdadeira comunidade 
escolar, todos os sujeitos pertencentes a ela se desenvolvem, não 
apenas os alunos. E para que isso ocorra, faz-se necessário que as 
relações alcancem um nível horizontal e se estabeleçam de forma 
cada vez mais contínua e constante. 

A comunidade escolar, antes de ser escolar, é uma comunidade 
de aprendizagem, ou uma comunidade de desenvolvimento, que 
teria a escola como referência para que tal aprendizagem ou de-
senvolvimento se conceba. Trata-se de uma inversão estratégica de 
valores: em vez de a Educação continuar sendo “escolarizada“, a es-
cola passaria a ser “educadora“. E todos os sujeitos da comunidade 
escolar são, ao mesmo tempo, educadores e educandos. O processo 
de transformação opera tanto no adulto como na criança e no jo-
vem e traz mudanças de concepção, desenvolve ha-
bilidades, consolida competências diversas e garante 
a educação e a transformação de todos. 

Essa visão possibilita uma escola viva, adaptativa, 
transformadora, capaz de ler a si mesma por meio 
das interações que constrói e atender mais am-
plamente ao potencial criador das pessoas em seu 
ambiente. Envolver e possibilitar esse diálogo mais 
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próximo entre diferentes sujeitos no universo escolar é o desafio 
que se coloca e que traz impactos para a gestão escolar. Também 
trataremos mais à frente sobre alguns caminhos possíveis para pro-
mover esse encontro.

Entender todos os espaços como educativos.* 

Conceber a educação como um processo contínuo, que ultrapassa 
os anos de escolarização e se estende ao longo de toda a vida dos 
sujeitos, possibilita que pensemos em outros tempos, espaços e 
conteúdos conectados para a promoção de múltiplas aprendiza-
gens. Consideramos, como já apontado, que a escola é o epicen-
tro educacional de uma comunidade, mas outros espaços também 
podem contribuir e potencializar os processos educacionais. É a 
possibilidade de aprender a partir da interação com diferentes su-
jeitos na relação com o outro, em “todos os cantos” (ANTUNES; 
PADILHA, 2010, p. 31).

Entender todos os espaços como educativos, como trazido pela 
fala dos gestores, permite criar uma rede de apoio à instituição es-
colar. Organizações sociais, públicas e privadas, empresas, associa-
ções da sociedade civil e órgãos governamentais também podem 
contribuir na educação como protagonistas de transformação so-
cial. A educação se expande para além dos muros da escola, envol-
vendo os espaços formais e não formais do bairro no qual a escola 
está localizada, espraiando-se pela cidade e região. 

Conhecer a zona rural, o Museu do Tropeiro ou a Mata do Limoeiro, 
por exemplo, pode ser uma experiência educacional estimulan-

te e significativa para os alunos que estudam no centro 
da cidade de Itabira. Da mesma forma, para os alunos 

da zona rural, participar de atividades na Casa de 
Drummond ou na Concha Acústica, de forma regu-

  *  Registro das escutas dos gestores.
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lar e sistemática ao longo de sua vida escolar, traz 
aprendizados que dentro da escola talvez não fos-
sem possíveis.

Os espaços citados são caminhos de aprendiza-
gens possíveis, mas dentro do próprio contexto 
escolar imediato podemos estabelecer dinâmicas 
educacionais relevantes, considerando simples-
mente o potencial educacional do entorno da sala 
de aula. Por exemplo, iniciar uma horta em um can-
to abandonado do terreno da escola, na qual os 
alunos se engajem em todos as fases – da seleção 
do que vai ser plantado à destinação dos produtos. 
Ou sair com os estudantes para uma observação 
do modelo de urbanização do bairro, selecionando 
e visitando locais importantes para a história de for-
mação da comunidade na qual a escola se insere.

De todo modo, quer seja na escola ou em organi-
zações extraescolares, as atividades desenvolvidas, 
para além das aulas regulares, devem ter a preo-
cupação de oferecer a possibilidade de crianças e 
adolescentes vivenciarem, nos espaços disponíveis 
no bairro e na cidade, experiências que atendam a 
suas necessidades educativas e sociais de interagir 
com diversos grupos, com diferentes linguagens e 
discursos e com outras práticas culturais, expandin-
do o seu relacionamento com as produções cultu-
rais contemporâneas e com o território, potenciali-
zando os espaços educacionais nele existentes. 

O desafio é pensar como integrar esses espaços 
e dinâmicas no contexto escolar, planejando ati-
vidades que potencializem os aprendizados dos 
envolvidos.
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A escola deve estar aberta para 
buscar novas oportunidades e 

possibilidades de aprendizagem e de 
convivência.*

Oferecer diferentes oportunidades de aprendizagens para 
as crianças e jovens é parte importante da ideia de formação inte-
gral dos sujeitos. Partimos do princípio de que existe uma diversida-
de de saberes – culturais, científicos, artísticos, físicos, sociais – que 
podem e devem ser mobilizados em prol de uma Educação Integral 
dos educandos. 

É importante considerar que na Educação Integral, além do desen-
volvimento cognitivo privilegiado no modelo educacional tradicional, 
a educação passa a se ocupar também das demais dimensões do 
desenvolvimento humano. Essa é a base do conceito de desenvol-
vimento integral que sustenta a perspectiva de Educação Integral 
assumida pela política educacional de Itabira. Compreende-se, inclu-
sive, que o desenvolvimento intelectual depende das demais dimen-
sões para acontecer na sua plenitude: por exemplo, um corpo limita-
do na sua expressão ou uma sociabilidade comprometida impactam 
diretamente nos processos cognitivos.

Portanto, a escola se transforma em um espaço vital para assegurar 
que todos e todas tenham garantida uma formação integral. A arti-
culação das diversas experiências educativas passa a ser seu papel 
– experiências que os alunos podem viver dentro e fora da escola a 
partir de uma intencionalidade clara que favoreça a aprendizagem 
de todos. 

Conhecimentos populares estabelecidos no território de Itabira 
podem estar lado a lado com saberes disciplinares escolares e 
disciplinas tradicionais, em parceria de conteúdos e práticas, com 

*  Registro das escutas dos gestores.
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NOTA SOBRE A EXPERIÊNCIA*

Corpo, Movimento e Ludicidade

Este eixo formativo contou com a constante correlação entre 
Corpo e Movimento, Infância e Ludicidade, tendo como prática 
transversal a vivência de brincadeiras e jogos.

*  As sessões Nota sobre a experiência correspondem a relatos sobre o ciclo formativo 
desenvolvido com professores e educadores sociais da rede municipal de educação de 
Itabira, em paralelo às escutas com os gestores, no ano de 2016. Foram cinco encontros 
desenvolvidos em três eixos: a) Corpo, Movimento e Ludicidade, b) Cultura, Arte e Pa-
trimônio e c) Meio Ambiente, Sustentabilidade e Tecnologia. A ideia é que a Nota ajude 
na reflexão sobre alguma temática abordada no texto, à luz de uma experiência vivida 
pelos professores e educadores sociais participantes – segmento que é, sem dúvida, a 
principal referência de diálogo dos gestores nas comunidades escolares a respeito do 
desenvolvimento dos estudantes.

atividades complementares. Para isso é necessário imprimir uma 
intenção na mobilização e concatenação das experiências, capaz 
de trazer à tona as habilidades cognitivas, intelectuais, afetivas, 
físicas, éticas e sociais que se quer desenvolver. 

Em consonância com essa perspectiva, há uma série de princípios 
que são a base de uma Educação Integral, como a centralidade, 
a singularidade e a diversidade dos estudantes. Isso significa que 
todas as dimensões do projeto pedagógico (currículo, práticas 
educativas, recursos, agentes educativos, espaços e tempos) são 
construídas, permanentemente avaliadas e reorientadas a partir do 
contexto, dos interesses, das necessidades de aprendizagem e de-
senvolvimento, e das perspectivas de futuro dos alunos.

O desenvolvimento do sujeito em sua multidimensionalidade exi-
ge que a Educação Integral articule os conteúdos acadêmicos 
aos saberes dos estudantes e comunidades, dialogando com di-
ferentes linguagens e compondo experiências formativas que en-
volvem e integram o conhecimento do corpo, das emoções, das 
relações e dos códigos socioculturais.
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Ao percorrerem o amplo território chamado Criança, professores e 
educadores puderam estabelecer importantes cruzamentos entre 
embasamentos teóricos sobre o brincar, memórias da própria in-
fância, leituras e escutas da/sobre a criança, valendo-se do corpo 
e do movimento como estratégias e vivências e proposição de 
diferentes brincadeiras.

Tal percurso pôde apontar para três fundamentais princípios: a 
observação contínua (como procedimento inerente ao estado de 
escuta), a possibilidade de escolha e a apropriação dos espaços 
e dos materiais. 

Sobre a observação, algo que chama muito a atenção é o olhar dos 
professores e educadores ainda bastante pautado nos aspectos de 
controle (cumpriu ou não cumpriu a regra da brincadeira?), em de-
trimento das leituras relacionadas ao desenvolvimento das crian-
ças – ou dos sujeitos (níveis de solidariedade ou de individualismo, 
criatividade etc.).

Eu tinha muita preocupação com os meninos 
que simulavam ter uma arma de fogo em mãos. 
Porque eu sei que eles fazem isso inspirados 
nos “caras” do crime, pessoas que fazem parte 
diretamente da vida deles. Mas agora vou rever 
esse conceito. Em vez de proibi-los de fazer isso, 
vou tentar identificar, afinal, o que os mobiliza 
ou inspira para repetir várias vezes esse gesto. 
E vou tentar dialogar com eles sobre outras 
possibilidades de referências, de heróis que 
possam trazer exemplos positivos para eles.*

A escolha é um elemento central para o desenvolvimento integral 
dos sujeitos. É ela quem baliza a ampliação dos níveis de autono-
mia (ou, num primeiro estágio, de independência) dos sujeitos. 

*  Fala de um professor durante os encontros formativos do eixo “Corpo, Movi-
mento e Ludicidade”.
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Proporcionar possibilidades de escolha e fazer leituras a partir dela 
é um exercício estratégico nos processos educativos.

No que tange à apropriação dos espaços e dos recursos, coube 
uma boa reflexão sobre como a preparação dos ambientes e a 
seleção de materiais adequados interfere na qualidade da experiên-
cia. Desse modo, ambiência e materiais não são simples adendos 
das experiências de corpo e movimento (ou de quaisquer outras 
experiências educativas), e sim parte integrante da proposta geral 
de desenvolvimento que se almeja. 

Esse currículo integrado e integrador rompe, 
assim, com a lógica de fragmentação das disci-
plinas e dá sentido aos conteúdos a partir das 
trajetórias, das experiências e das relações dos 
sujeitos envolvidos nos processos educativos. O 
aprendizado passa, portanto, a ser muito mais 
significativo para os estudantes, que encontram 
espaço para a livre criação de suas culturas e 
para se posicionar diante das questões da escola 
e da comunidade.

Nesse sentido, o Projeto Político-Pedagógico 
se configura como um instrumento central na 
estruturação dessa intencionalidade. Por meio 
dele, são estabelecidos os arranjos curriculares 
necessários e a seleção de experiências e apren-
dizagens a serem desenvolvidas para alunos es-
pecíficos, situados no território de Itabira (que 
têm demandas, interesses e repertórios culturais 
que devem ser reconhecidos). Falaremos mais 
sobre o assunto na parte 5 deste material.
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Papel do gestor e 
funções da gestão

As escutas evidenciaram que os gestores de Itabira acreditam na 
relevância e importância da gestão no cotidiano da escola. Acredi-
tam, sobretudo, que educar integralmente exige um trabalho de co-
criação e colaboração entre diferentes atores, além da organização 
e composição dos recursos disponíveis na escola como um todo. E 
o motor desse trabalho é a gestão. 

A escola é, sem dúvida, construída por sua comunidade e é o ges-
tor escolar ou a equipe diretiva da escola que dá a tônica para as 
relações que se estabelecem. Fundamentalmente, é o gestor que 
convida a comunidade escolar a participar de um projeto coletivo; é 
ele quem mobiliza as pessoas e as articula para construir colabora-
tivamente as normas, a função social e os processos da escola. E é 

A gestão precisa ser criada, ou seja, não existe 
a priori. O gestor precisa perceber quem são 
as lideranças dos processos. A liderança se 
conecta com sustentar a proposta pedagógica. 
Equipe: diretor, vice-diretor, especialista e 
coordenador de área e das séries. Itabira já 
teve somente diretor e vice-diretor e hoje 
tem uma equipe gestora e isto é um avanço.* 

* Registro das escutas dos gestores.
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a condução dessa gestão, quando amparada por instrumentos de-
mocráticos, que possibilita que todos sejam corresponsabilizados 
e trabalhem juntos na construção de uma educação de qualidade.

Uma escola só consegue implementar a Educação Integral de for-
ma adequada quando a proposta tem o total comprometimento 
da equipe gestora. Diretores, especialistas e coordenadores peda-
gógicos devem assumir a responsabilidade de orientar e liderar os 
processos de gestão, mobilização e articulação necessários à plena 
realização do programa.

A seguir, apresentamos algumas das funções e responsabilidades 
primordiais do gestor segundo a perspectiva dos próprios gestores 
de Itabira.* 

* Todos os excertos que compõem cada função foram produzidos pelos gestores 
participantes das escutas.

2
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1
2

Função 1 – Colocar a aprendizagem 
de todos os estudantes como 
prioridade dos processos da gestão 

O que quer dizer priorizar a gestão pe-
dagógica? A principal função da gestão é 
sustentar e ampliar o campo pedagógico. 
Todas as outras ações precisam estar em 
função do pedagógico, ou seja, da apren-
dizagem dos alunos. 

Função 2 – Escutar e agir de forma democrática

A função do diretor é saber ouvir, perceber como funciona 
a escola, tornar as práticas significativas para todos e, assim, 
chegar na gestão democrática*. As boas escolas têm exce-
lentes equipes gestoras. É preciso dividir responsabilidades. 
Mas a gestão democrática, apesar de amplamente discutida, 
é uma construção. Por isso, o gestor escolar deve mobilizar 
diferentes setores e ouvir os diferentes segmentos da comu-
nidade escolar – funcionários, pais, professores e alunos –, 
dividindo as responsabilidades, ou seja, criando mecanismos 
de corresponsabilização. Assim, com a gestão democrática, 

* Segundo texto publicado no programa Progestão de Minas Gerais, são 
princípios da Gestão Democrática: Descentralização: a administração, 
as decisões, as ações devem ser elaboradas e executadas de forma não 
hierarquizada; Participação: devem participar todos os envolvidos no 
cotidiano escolar (professores, estudantes, funcionários, pais ou respon-
sáveis, pessoas que participam de projetos na escola, e toda a comunida-
de ao redor da escola); Transparência: qualquer decisão e ação tomada 
ou implantada na escola tem que ser de conhecimento de todos. E, 
como apontam os autores do texto “Gestão da educação: o município e 
a escola”, ”essa nova forma de administrar a educação constitui-se num 
fazer coletivo, permanentemente em processo, processo que é mudan-
ça contínua e continuada, mudança que está baseada nos paradigmas 
emergentes da nova sociedade do conhecimento, os quais, por sua vez, 
fundamentam a concepção de qualidade na educação e definem, tam-
bém, a finalidade da escola” (BORDIGNON; GRACINDO, 2004, p. 147).
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2
todos participam e são respon-

sáveis pelas tomadas de decisão 

na unidade escolar.

Dividir a responsabilidade é di-

vidir poder. Pressupõe envolvi-

mento em torno de um objetivo 

comum. Agir democraticamen-

te é inovação. 

O papel do gestor como líder 

deve assegurar que a escola 

consolide seus objetivos para o 

ensino, pautados em sua missão 

de garantir a participação de to-

dos os segmentos da escola em 

torno de um projeto comum de 

educação.

O gestor tem que dialogar, co-

nhecer o outro: as intervenções 

que são feitas em nível admi-

nistrativo e pedagógico não di-

minuem nem menosprezam o 

aluno e o profissional docente 

como sujeitos, nem os circuns-
crevem a uma função subalter-
na. A dominação é perniciosa. 

A gestão escolar deve ser par-
ticipativa, na qual todos os seus 
papéis sejam definidos, mas de 
modo que as decisões sejam to-
madas coletivamente.

A multiplicidade (diversidade) 
é o que permite conexão entre 
as coisas do mundo. Ensinar e 
aprender a democracia é um 
exercício árduo e diário no qual 
o reconhecimento do seu lugar 
e da sua importância implica 
escolhas e fazeres que não são 
individuais, pois se constituem 
como parte da diversidade de 
um povo. Tal exercício implica, 
por sua vez, a necessidade de 
conhecer e reconhecer a sub-
jetividade do outro como parte 
da história de cada um de nós.
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3

Função 3 – Sistematizar boas práticas e estimular 
uma rede colaborativa de troca e de aprendizagens 
entre atores da rede 

A Secretaria Municipal de Educação é fundamental, mas é 
preciso lembrar que os profissionais se formam na rede. As 
administrações mudam, mas os saberes acumulados ficam 
nas escolas e nos profissionais. Como garantir que tais prá-
ticas fiquem disponíveis para a rede municipal?

A troca de experiência ajuda a sair do discurso e da teoria 
para se voltar à prática. Temos que ter cuidado com políti-
cas que incitem a competição entre as escolas. A ideia de 
competição não está posta somente na escola. É um tra-
ço do campo cultural. O princípio de que aprendemos com 
o outro e que o outro aprende conosco ajuda a fortalecer 
uma cultura de colaboração. Paulo Freire fala em dialogici-
dade: ouvir o outro, considerá-lo e produzir algo diferente. 

Pensar em formas de trocar tecnologias. Um encontro para 
ouvir e trocar boas práticas. Um exemplo de expe-
riência exitosa: o Programa de Comunicação In-
terna (PCI)*. Como acessar as tecnologias pro-
duzidas na rede?

Trabalho pedagógico rende quando há es-
paço de conversa estabelecido formalmen-
te, como horários de planejamento coletivo. 

*  Uma escola de Itabira criou desde o ano passado um  
momento de escuta e tomada de decisão com o segmento  
de servidores da escola, chamado de Programa de Comunicação Interna 
(PCI). Como acontece: semanalmente, com duração de uma hora e meia 
para os professores regentes, quando os alunos estão em aula especiali-
zada (educação física, informática e biblioteca). As reuniões com os pro-
fissionais responsáveis pelas aulas especializadas, profissionais de apoio e 
demais funções têm duração de 50 minutos. Os trabalhos são conduzidos 
pela equipe pedagógica e diretiva.
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4

5

Função 4 – Organizar tempos 
e espaços de aprendizagem na 
escola 

Tradicionalmente, a primeira justifi-
cativa para resistir a um projeto de 
jornada ampliada é a falta de espa-
ço. Fala-se em flexibilidade, criati-
vidade e ousadia para realizar ati-
vidades que ampliem o campo de 
aprendizagem e o campo cultural 
dos alunos. Todos os espaços e mo-
mentos da escola são situações de 
aprendizagem. “É no balanço do ca-
minhão que a abóbora se encaixa”. 

Função 5 – Realizar um bom diagnóstico e um bom 
planejamento e não esquecer da comunicação 

Toda escola faz diagnóstico. Pra que serve? Não serve para avaliar, 
mas é ponto de partida para o trabalho, para pensar nas interven-
ções. Depois de fazer as intervenções, é preciso ter um momento 
para perceber quais foram os avanços, qual foi o percurso. Como 
intervir na dificuldade de cada um? Para isso, é de suma importân-
cia saber a realidade que se passa, saber quem faz parte dessa ins-
tituição, qual metodologia está sendo favorável, saber reconhecer 
e respeitar as diferentes culturas, afirmando os valores da gestão 
compartilhada: ética, equidade, compromisso e solidariedade. 
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É preciso começar com o que se tem e fazer os ajustes necessários 
para garantir um bom trabalho. Isso implica um bom planejamento 
e formas de comunicar o que se quer desenvolver. É importante 
propor, já no planejamento, momentos com diferentes modos de 
relação entre os sujeitos e a ocupação dos espaços. 

Pais e responsáveis são bons para ajudar a olhar para o espaço da 
escola: o que está bom, o que está precisando melhorar... Na zona 
rural, o espaço não é um problema, pois é grande. No entanto, não 
há espaços cobertos, o que inviabiliza o uso de alguns espaços 
quando há muito sol ou chuva. 

Garantir eficiência e assertividade no planejamento tendo em vista 
organizar, articular e priorizar diversas ações e atividades de rotina 
na escola. A perspectiva é que o imprevisível e as contingências do 
dia a dia não impeçam que a gestão trabalhe sempre com o foco na 
aprendizagem e no desenvolvimento de todos os alunos.

Realizar planejamento estratégico (Secretaria Municipal de Educa-
ção) para atender à futura demanda sem percalços. 
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6
Função 6 – Promover engajamento e participação 

Um projeto só vai acontecer na escola se o gestor se engajar. 
E isso se estende a toda ação pedagógica da escola, ou seja, 
ao processo de ensino-aprendizagem. 

Canalizar esforços para a solução de problemas. Motivar ato-
res e superar resistências à mudança. Superar a lógica da viti-
mização – “o problema é sempre o outro” – para enfrentar os 
desafios pedagógicos. 

Pensar na mobilização da comunidade escolar implica a pos-
sibilidade de engajamento e de escuta do outro.

Ampliar esforços na criação de espaços de presença, partici-
pação e cooperação das famílias no processo escolar. 

Agir de forma aberta, democrática e consequente é um modo 
de produzir engajamento.
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Como forma de ampliar e enriquecer o debate a respeito do papel 
da gestão e dos gestores, apresentaremos a seguir recomendações 
construídas pelo Centro de Referência em Educação Integral. Con-
forme se poderá observar, essas recomendações convergem e têm 
consonância com as funções e responsabilidades que os gestores 
de Itabira assumiram como fundamentais em sua atuação.*

* O conteúdo foi extraído do Centro de Referências em Educação Integral, disponí-
vel em: <http://educacaointegral.org.br/metodologias/qual-o-papel-da-equipe-ges-
tora-nas-escolas>. Acesso em: 20 out. 2016.

Segundo as recomendações, cabe à gestão escolar:

Informação: assegurar que toda a comunidade escolar 
tenha uma visão clara e compartilhada do que é e como 
acontece a Educação Integral, a partir das diretrizes ofere-
cidas por sua rede.

Mobilização: convocar a comunidade escolar para aderir 
com convicção e entusiasmo ao programa, por meio de ofi-
cinas com alunos, encontros formativos com professores, 
ações de comunicação com famílias, reuniões com diferen-
tes representações da comunidade.

Adesão: negociar com a rede para que professores que não 
desejem participar do programa sejam transferidos para 
outras escolas e aqueles que aderirem trabalhem em regi-
me integral (40 horas).

Diretrizes: liderar um processo coletivo de reformulação do 
Projeto Político-pedagógico da escola à luz da Educação 
Integral, gerando um documento coerente e factível – com 
metas concretas e definição de responsáveis –, que con-
temple as expectativas (os sonhos) da comunidade escolar.

Pactuação: assegurar que todos os atores da comunidade 
escolar estejam comprometidos com o novo Projeto Políti-
co-Pedagógico e tenham clareza sobre seus novos papéis.
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Autonomia: criar comissões de trabalho na escola que se 
responsabilizem pelas diversas áreas da Educação Integral 
(atividades pedagógicas, articulação com a comunidade, 
comunicação e mobilização, infraestrutura, monitoramento 
e avaliação etc.).

Democracia: oferecer canais de escuta e participação, 
garantindo que professores, funcionários, familiares e es-
tudantes possam opinar sobre a proposta pedagógica e a 
gestão da escola, de forma que compartilhem sonhos, de-
sejos e responsabilidades.

Transparência: compartilhar dificuldades, convocar a co-
munidade escolar para ajudar a resolvê-las e disponibilizar 
planilhas orçamentárias para que todos possam opinar e 
repensar os investimentos conjuntamente com a direção.

Acompanhamento: criar mecanismos para monitoramento 
permanente do programa de Educação Integral, a fim de 
que os envolvidos possam identificar as necessidades de 
mudança e celebrar os avanços alcançados.

Avaliação: construir coletivamente indicadores de qualida-
de e progresso do programa e indicadores de aprendiza-
gem para todas as ações educativas, inclusive atividades 
complementares.

Comunicação: divulgar ações e resultados para orientar e 
motivar todos os envolvidos.

Integralidade: assegurar que o novo Projeto Político-pe-
dagógico supere a separação entre turno e contraturno, 
promovendo a integração entre disciplinas tradicionais e 
atividades complementares (oficinas, trilhas, disciplinas 
optativas), bem como entre professores e oficineiros da 
comunidade.
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Inovação: criar oportunidades para que a comunidade es-
colar possa ter acesso a novas referências e identificar e/ou 
gerar soluções para as novas demandas do programa de 
Educação Integral.

Infraestrutura: garantir as condições físicas necessárias para 
a realização das atividades de Educação Integral, otimizan-
do recursos da escola, da rede e de parceiros externos.

Engajamento: integrar a escola ao seu entorno, participan-
do da vida da comunidade e envolvendo-a em todas as eta-
pas do programa de Educação Integral.

Parcerias: mobilizar o apoio de diferentes setores da co-
munidade – empresas, organizações da sociedade civil, 
serviços públicos, lideranças, moradores, familiares, artis-
tas, entre outros –, de forma a ampliar os espaços e agen-
tes da aprendizagem.
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Educador comunitário: designar um educador da escola 
para articular oficineiros, parceiros, comunidade e profes-
sores, a fim de criar um cardápio de oportunidades edu-
cativas que integre o território ao currículo e ao Projeto 
Político-Pedagógico da escola.

Formação: promover ações sistemáticas de formação para 
professores, oficineiros, parceiros da comunidade, entre 
outros agentes da Educação Integral.

Trilhas: disponibilizar horários de planejamento, apoiar 
e empoderar professores para que construam roteiros 
educativos que integrem disciplinas tradicionais e ati-
vidades complementares, saberes acadêmicos e popu-
lares, de forma a promover o desenvolvimento integral 
dos alunos.
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Rotinas que tecem o 
presente e um horizonte 
possível

A rotina da gestão na es-
cola compõe-se de pro-
cessos interdependentes: 
gestão pedagógica, ges-
tão de pessoas, gestão 
físico-financeira e gestão 
de articulações e redes. 

A gestão pedagógica é a que 
mais importa para a função 
social da escola, a saber: 
garantir a aprendizagem dos 
alunos. As outras práticas 
devem sustentar essa função 
principal. Há duas linhas 
presentes no grupo: uma que 
acredita que a pedagógica é a 
principal e outra que acredita 
que todas são importantes ou 
paralelas, mas devem estar em 
função da pedagógica.*

* Registro das escutas dos gestores.
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A gestão pedagógica é a parte mais impor-
tante da gestão escolar, subsidiada por to-
das as demais. Envolve todos os processos e 
ações, especialmente curriculares, diretamente 
voltados para os objetivos de promoção da apren-
dizagem e da formação dos estudantes. Coloca o desafio do tra-
balho com o conhecimento – a composição dos saberes – e com 
as diversas formas pelas quais esse conhecimento é compartilha-
do e apropriado pelos estudantes nos espaços educativos, den-
tro e fora da escola.

A gestão de pessoas considera a relação com os profissionais 
na escola, envolvendo ações como: motivar a equipe; oferecer e 
estimular formação continuada dos educadores e outros profis-
sionais; fortalecer, acompanhar e gerenciar o trabalho da equipe. 
Envolve também a gestão do clima e da cultura organizacional, 
orientada por valores que dizem respeito ao modo de ser e de 
fazer da instituição. Trata-se de um conjunto de elementos apren-
dido e formado coletivamente, influenciado pelas relações cons-
truídas nos tempos e nos espaços educativos.

A gestão físico-financeira inclui a gestão orçamentária e a de 
infraestrutura ao trabalhar com a aplicação dos recursos financei-
ros e materiais da escola, sendo importante o cuidado dispensa-
do ao uso estratégico que se faz de cada um deles. Também mira 
a garantia de ambientes adequados para os objetivos pedagógi-
cos, assegurando utilização, conservação, limpeza e existência de 
instalações e equipamentos necessários para o processo de ensi-
no-aprendizagem. Contempla os recursos financeiros e materiais 
e a infraestrutura que garanta as condições para que a Educação 
Integral se efetive. Ou seja, recursos necessários para viabilizar 
os tempos e os espaços de aprendizagem. A gestão de articula-

3
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ções e redes tem como foco as interações coletivas objetivadas nas 
estratégias de gestão democrática e de comunicação com a co-
munidade escolar. Contempla o estabelecimento de canais de co-
municação e de espaços institucionais e democráticos de diálogo 
que precisam ser considerados e incluídos nos processos de gestão 
e decisão da escola. Inclui, também, as parcerias com outras insti-
tuições e espaços formativos na definição dos arranjos curriculares 
que tomam a cidade como espaço de aprendizagem e formação.

O princípio da Educação Integral conduz ao entendimento de que, 
apesar da implicação mútua que existe entre diferentes processos, 
eles não são equivalentes, pois todas as dimensões da gestão de-
vem estar a serviço da aprendizagem, ou seja, dos processos peda-
gógicos e de ensino-aprendizagem, nos quais o estudante está no 
centro do processo de decisão e gestão da escola. 

O Estudante no centro do processo 
de decisão e gestão da escola

Gestão de pessoas
Gestão de  

Articiulações e redes

Aprendizagem

Gestão Pedagógica 
(ensino-aprendizagem)

Gestão Financeira
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Uma escola que cumpre 
seu papel da perspectiva 
da Educação Integral

Nos momentos de escuta, os gesto-
res expressaram, a partir do trabalho 
e dos desafios que enfrentam em 
seu cotidiano, alguns elementos que 
precisam ser considerados na ges-
tão da Educação Integral para que 
as escolas funcionem bem e cum-
pram seu papel, ou seja, para que 
garantam a aprendizagem de todas 
as crianças e jovens. São elementos 
que remetem a comportamentos, 
atitudes, procedimentos e ferra-
mentas de gestão. Alguns desses 
elementos atravessam e configuram 
o horizonte de todos os processos:

Contribuições durante as escutas...

Como priorizar o pedagógico? É necessário lembrar que a função 
social da escola é a aprendizagem do aluno. Todas as práticas e 
recursos da escola existem para sustentar o pedagógico.

O diretor acaba por priorizar as questões administrativas, assim 
como de recursos materiais, financeiros e espaço físico da escola, 
mas acima de qualquer outra atribuição está a incumbência de zelar 
pelo que constitui a razão de ser da escola – o ensino e a aprendi-
zagem. Muitas são as tarefas da escola, mas a principal de todas é 
educar e formar cidadãos para a vida.

Os resultados são muito diferentes quando a gestão se envolve 
no pedagógico e não se restringe ao administrativo. O gestor não 
pode abrir mão de sua função pedagógica.* 

*  Registro das escutas dos gestores. 
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•	 Garantia de acesso e permanência de todas as crianças, adoles-
centes e jovens à educação pública, gratuita, laica e de quali-
dade como direito de todos – grandes propósitos da educação 
pública. 

•	 Escuta, gestão democrática, diversidade e função social da es-
cola – compreendidos como valores e princípios. 

•	 Projeto Político-Pedagógico entendido como sustentação, for-
malização e movimento que compõe e articula todas as ações  
em um território escolar singular. 

Quando as diferentes ações articulam as melhores condições e 
recursos disponíveis, a escola funciona bem e boas oportunidades 
são criadas para que crianças e jovens aprendam e se desenvol-
vam de forma integral. 
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Elementos de uma escola alinhada com a 
perspectiva da educação integral

Garantia de acesso e permanência Educação pública de qualidade como direito de todos
Gestão pedagógica 

(ensino-aprendizagem)
Gestão de 
pessoas

Gestão físico-
financeira

Gestão de 
articulações e rede

Aprendizagem significativa 
– aluno como sujeito da 
aprendizagem.

Metodologias ativas com 
participação e ação do 
educando e mediação do 
educador.

Projeto Político-Pedagógico 
de cada escola. 

Currículo integrado 
(disciplinas tradicionais e 
atividades diversificadas) e 
diversificado. 

Professor gestor da sala de 
aula.

Relação positiva entre 
estudantes e professores.

Relações construtivas dos 
estudantes entre si.

Altas expectativas1.

Investimento na equidade.

Valorização da diferença.

Mobilização dos estudantes 
para a aprendizagem.

Investimento na autonomia. 

Avaliação à serviço da 
aprendizagem do aluno

Planejamento 
e cronogramas 
prévios.

Quadro de pessoal.

Assiduidade/
pontualidade.

Estabilidade da 
equipe.

Formação 
continuada.

Relações entre 
a equipe de 
professores e 
demais profissionais 
da escola com os 
estudantes e suas 
famílias.

Relações de 
confiança.

Transparência.

Equipe escolar unida 
e comprometida.

A escola como 
espaço de 
convivência e de 
crescimento pessoal 
e profissional.

Infraestrutura 
básica: salas de 
aula; biblioteca; 
quadra; laboratório; 
banheiros; pátios; 
internet.

Alimentação escolar.

Transporte.

Uso de recursos 
financeiros.

Prestação de contas.

Adequação dos 
aspectos físicos 
e dos recursos 
às propostas 
curriculares e 
pedagógicas da 
Educação Integral. 

Ambientes 
acolhedores para 
as crianças e 
adolescentes

Desenvolvimento de 
ações que propiciem 
a participação da 
comunidade escolar.

Escola como ponto 
de referência cultural/
social da comunidade 
escolar.

Trabalho em rede/
intersetorial. 

Espaços de 
aprendizagem 
na cidade/nos 
territórios.

Parceiros 
estratégicos. 

Relações com o 
território educativo. 

Relações com outras 
instâncias da gestão 
e outros setores das 
políticas públicas 
sociais.

Planejamento 
coletivo com todos 
os envolvidos no 
processo (diretores, 
coordenadores, 
professores, alunos, 
pais, demais 
funcionários). 

Escuta 
Gestão Democrática 

Diversidade 
Função social da escola

Projeto Político Pedagógico

*  Em uma ambiência de altas expectativas, todos os segmentos e atores escolares têm con-
vicção de sua capacidade de pensar-criar e da capacidade dos outros de pensarem-criarem. 
Uma ambiência de altas expectativas potencializa a gestão, pois gera clima de confiança e valor 
capaz de fazer atingir horizontes pactuados para garantir a aprendizagem de todos. Isso exige a 
adoção de estratégias que garantam a valorização dos atores e segmentos escolares e de cada 
conquista feita não apenas no fim, mas durante todo desenvolvimento do trabalho. Altas expec-
tativas reiteram o pacto ético da Educação Integral: todos são capazes de aprender. 



Os elementos primordiais de uma escola que cumpre seu papel so-
cial, destacados pelos gestores de Itabira, encontram consonância 
com os valores fundamentais que sustentam o desenho das metas 
do Programa Aprender Mais, tais como: gestão ampliada e partici-
pativa, formação continuada dos sujeitos e apropriação dos espa-
ços públicos. 

Inquietações e desafios 

A perspectiva de fortalecer e ampliar a Educação Integral na rede 
municipal de Itabira carrega desafios e potências. O desenho, a 
implementação e a operacionalização da política educacional do 
município está diretamente implicada nesse contexto de esperan-
ças e, também, de dúvidas e incertezas. 

A experiência de assessorar e acompanhar a formulação do Plano 
de Educação Integral (Aprender Mais) junto às equipes da Secre-
taria Municipal e das escolas permitiu identificar algumas dessas 
inquietações, expressas nos registros das escutas dos gestores. 

Embora os esforços sejam voltados para a realização de um 
projeto que abarque o desejo das comunidades, a realidade 
oferecida pela e para a escola contrapõe-se ao desejado 
ou necessitado pela clientela. São muitos os entraves 
que impedem o efetivo funcionamento de uma escola de 
tempo integral. Dentre eles, destacamos a falta de espaços 
suficientes para que as atividades se desenrolem com 
eficiência, bem como a fragmentação entre as atividades do 
programa e o que a escola regular propõe. Recurso humano 
de qualidade, também, permeia a lista dos entraves.*

*  Registro das escutas dos gestores.
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Gestão pedagógica 

•	 A dicotomia entre currículo comum e currículo diversificado – é 
preciso integrar esses campos, mesclar conhecimentos do “cur-
rículo formal” com o “currículo variado” nos dois períodos do dia, 
a fim de quebrar a lógica “período legal versus período chato”. 

•	 A vivência no “Mais Educação” informa que muitas vezes as 
ações e atividades são organizadas e oferecidas da mesma for-
ma para crianças e adolescentes. Há que se considerar diferen-
ças de interesses, motivações e, ainda, o grau de autonomia de 
que dispõem para fazer as próprias escolhas – a adaptação das 
crianças do Ensino Fundamental I (5 a 10 anos) às atividades de 
tempo integral apresenta maior adesão, enquanto os alunos do 
Ensino Fundamental II (11 a 14 anos) demonstram menos inte-
resse; há, ainda, os que não se encaixam nessas características e 
não se interessam em participar. 

•	 Gestores e professores têm resistência em incluir e atender alu-
nos com defasagem idade-série.

A Educação Integral e as diversas formas de 
conhecimento

Muitas vezes, no discurso pedagógico, separam-se os conteúdos 
formais (currículo comum) e os conteúdos variados (currículo di-
versificado), resultando na organização do tempo escolar – um 
tempo para primeiro e outro para o segundo. Consideramos re-
levante problematizar a própria concepção de conhecimento, 
dirigindo nossa atenção à epistemologia dominante, fundamen-
talmente realista: o conhecimento como algo dado, natural, um 
objeto preexistente (ele já está lá: a tarefa da pedagogia consisti-
ria em simplesmente revelá-lo). O que constitui e diferencia os co-
nhecimentos formais de outros conhecimentos? Que operações 
de poder os coloca em preferência, em primazia? Considerando 
que todas as formas de conhecimento são resultado de discur-
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sos, práticas, instituições, instrumentos, paradigmas que fizeram 
com que fossem construídas como tal, qual a possibilidade de 
compreender os conteúdos de forma integrada, nos tempos e nos 
espaços escolares? Qual a possibilidade de o currículo da Edu-
cação Integral afirmar o caráter construtivo e interpretativo do 
conhecimento sob o qual as diversas formas de conhecimento 
são equiparadas? (SILVA, 2010). Pensar o currículo de Educação 
Integral instaura o desafio de criar condições para uma compo-
sição entre diferentes saberes, conhecimentos e aprendizagens 
que se articulam em uma proposta curricular única.

Gestão de pessoas 

•	 As incertezas sobre como irá funcionar a integração entre pro-
fessor e educador social, considerando que frequentam períodos 
diferentes – professores poderão trabalhar em jornada ampliada? 

•	 A rotatividade, as transferências ou as justificativas da equipe 
docente geram rupturas em processos que demandam tempo e 
investimentos contínuos, impactando na qualidade do trabalho 
na escola. 

•	 A escuta e a conversa no planejamento, trabalho coletivo e nos 
módulos precisam melhorar muito. 

•	 A reprodução de uma gestão hierarquizada (diretor/coordena-
dor “manda” no professor e o professor “manda” no aluno); mui-
tas vezes o cargo se aplica à função pelos aspectos pessoais, e 
não técnicos e profissionais. 

•	 Em muitas ocasiões, professores e demais profissionais não 
valorizam a diversidade e guardam preconceitos em relação 
a determinados grupos de alunos; percebe-se a ausência de 
questões relacionadas ao campo das discussões curriculares 
étnico-raciais e de gênero.

•	 A gestão democrática ainda é uma luta. 
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Relações étnico-raciais e de gênero na escola

“O conhecimento sobre raça e etnia incorporado no currículo não 
pode ser separado daquilo que as crianças e jovens se tornarão 
como seres sociais. Como desconstruir o texto racial do currícu-
lo, como questionar as narrativas hegemônicas de identidade que 
constituem o currículo? Uma perspectiva crítica de currículo bus-
caria lidar com a questão da diferença como uma questão histórica 
e política. Não se trata de celebrar a diferença e a diversidade, nem 
de disseminar informações, mas de questioná-las. [...] É preciso 
pensar o racismo como questão estrutural, institucional; sem ser 
terapêutico, um currículo antirracista não pode deixar de ignorar a 
psicologia profunda do racismo. Um currículo crítico preocupado 
com a questão do racismo colocaria no centro de suas estraté-
gias pedagógicas a noção de representação – noção que permite 
deslocar a ênfase de uma preocupação com a verdade para uma 
preocupação política com as formas pelas quais a identidade é 
construída, através da representação” (SILVA, 2010, p. 102). 

Gestão físico-financeira

•	 Estrutura física precária*.

•	 Recurso financeiro limitado.

•	 Dificuldade em conciliar a oferta de duas etapas na mesma esco-
la: Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II. 

*  “Diagnóstico da SME realizado em 2015 aponta para um panorama no qual as 
escolas municipais contam com uma infraestrutura física básica, permitindo apenas 
o cumprimento de suas funções mais cotidianas de gestão (secretarias e direto-
rias) e ensino (salas de aula). Mesmo essa infraestrutura, entretanto, apresenta 
problemas de elétrica, hidráulica e adaptação a deficientes. Dentro do contexto 
de implantação do Programa Aprender Mais, no qual atividades diversificadas de 
educação acontecem dentro e fora da escola, a atual infraestrutura física necessita 
de melhorias, com a criação de espaços polivalentes para atividades educacionais 
diversificadas” (SME, 2016, item 1.2, p. 27-30). 
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Gestão de articulações e redes

•	 Comunidades rurais e quilombolas têm dificuldade em acessar 
as escolas, que de modo geral ficam muito distantes de seus 
locais de moradia. 

•	 Participação de pais é ainda um grande desafio.

•	 Falta de alinhamento, inexistência de uma política de rede – cada 
escola trabalha de acordo com seus limites e possibilidades e 
não há uma referência comum de trabalho. 

***

O objetivo desses registros é convocar a atenção de todas as ins-
tâncias e atores implicados com a educação pública de Itabira 
para esses desafios e inquietações. Amiúde, ao longo deste Ca-
derno, os gestores poderão encontrar pistas, apostas e possíveis 
caminhos para o enfrentamento dessas questões. Todavia, a Edu-
cação Integral tal qual se deseja em Itabira ainda exigirá esforços e 
investimentos políticos e institucionais contínuos, capazes de criar 
as condições necessárias para sua efetiva implementação.
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A escuta como 
 princípio e  
como método  
da gestão 

Não é só ouvir, mas pensar a escuta como um dis-
positivo de participação. Escuta para abrir a escola 
para o mundo; leitura de mundo e emancipação.*

Uma das mais fortes expectativas expressas pelos gestores durante 
os encontros foi a de ampliar a escuta dos atores da comunidade 
escolar, em especial dos estudantes e suas famílias. 

*  Registro das escutas dos gestores.

Contribuição durante as escutas...

Na família, quando alguém adoece todos se mobilizam. E, na 
escola, como tocar o berrante?

Os gestores afirmam que é preciso incluir os estudantes nas prá-
ticas e nos diferentes universos de referência da gestão da escola 
por meio do diálogo, da valorização das diferenças, da cocriação e 
corresponsabilização. O grupo reconhece que a participação dos 

4
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estudantes no processo de 
gestão e decisão da escola 
é um dos maiores desafios 
para os gestores na imple-
mentação de uma educa-
ção que promova o desen-
volvimento e a autonomia 
dos sujeitos em todas as 
suas dimensões. 

A noção de escuta que se 
afirmou durante os encon-
tros com os gestores tem 
algumas características:

•	 A escuta tem como perspectiva acessar experiências, percep-
ções e pensamentos dos atores escolares – estudantes, fami-
liares, professores. Diferencia-se, portanto, de uma prática de 
controle. 

•	 A principal diferença entre escuta e controle reside em não inter-
pretar o que os atores dizem à luz do que temos conhecimento, 
dos nossos saberes e hipóteses, mas em registrar suas falas e 
tomá-las como elementos expressivos – ou códigos – do funcio-
namento escolar, ou seja, das ações e decisões institucionais que 
eles percorrem e dos quais fazem parte. 

•	 Outra diferença diz respeito a um pacto ético no qual as falas e 
comportamentos não funcionarão como marcadores avaliativos 
dos estudantes, dos profissionais, das escolas ou da Secretaria.

A partir dessa noção de escuta, os gestores produziram ideias de 
caminhos para ouvir a comunidade escolar.
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Escuta e empoderamento

•	 Empoderar o estudante promovendo responsabilidade, provo-
cando sentimento de pertencimento (a escola pertence ao aluno, 
portanto ele cuida dela); propondo temas de relevância, temas 
que têm significação, temas com consistência; desenvolvendo 
o espírito crítico, a ética, a tolerância; promovendo a ampliação 
do espaço micro (escola) para o espaço macro (mundo); pro-
movendo a vontade de transformar sua escola, sua cidade, seu 
estado, seu país e o mundo.

•	 Atentar para o que o corpo dos estudantes diz; observar o cor-
po: expressões, desejos, atitudes, relações, medos, angústias. 

Contribuições durante as escutas...

O empoderamento diz respeito à escuta que é feita e à 
possibilidade de tomada de decisão a partir dessa escuta.

Ouvir e sentir as histórias que nos constituem como pessoas 
é o que nos empodera para sermos protagonistas e, assim, 
constituirmos a continuidade do nosso povo, do meu povo, 
do “eu-povo”.

Escuta e autonomia

•	 Perguntas para reflexão: O que um aluno precisa para ser autô-
nomo? Quais estímulos os professores devem oportunizar para 
os alunos para que desenvolvam autonomia? Como os alunos 
ocupam a escola? Há participação real? Como promover a au-
tonomia? Como tratar as vozes individuais como ecos coletivos, 
expressões de um mundo comum?
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•	 Ensinar a autonomia na escola requer que: 

•	 os alunos sejam mais ouvidos (não há como ensinar au-
tonomia sem ouvir os alunos);

•	 os professores reconheçam que seu próprio discurso 
não é uma verdade absoluta;

•	 o currículo seja reelaborado atendendo à comunidade 
na qual a escola está inserida;

•	 os professores promovam mais momentos de debates e 
trocas de opiniões;

•	 as aulas sejam trabalhadas de forma interdisciplinar;

•	 outros espaços e saberes para além da escola sejam 
considerados oportunidades estratégicas para a apren-
dizagem;

•	 todos os espaços da escola sejam reconhecidos como 
de aprendizagem;

•	 o Plano Político-Pedagógico seja construído também  
com a participação dos alunos. 

•	 Ensinar autonomia exige mudar a prática, envolve conflitos, saí-
das de zonas de conforto. Ouvir o aluno é o primeiro passo. E 
isso envolve conflitos e envolve sair do lugar do professor-herói 
– é preciso se despir desse papel.

•	 A autonomia é uma luta cotidiana e precisa ser praticada. 
Pressupõe reconhecer a presença e a importância dos 

processos e não somente olhar para os resultados. 
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•	 É preciso estar atento aos modos de funcionamento e aos efei-
tos de algumas práticas de escuta, para que elas sejam efetiva-
mente estratégias de escuta, e não de controle ou dissimulação. 

Contribuição durante as escutas...

Autonomia requer: liberdade de expressão, de decisão; 
estratégias de convivência com o diferente; diferentes 
conhecimentos; ouvir e falar; aprender a colaborar; aceitação 
do professor para se deixar avaliar; aceitação do professor 
para que o aluno avalie o seu trabalho e as relações; criar 
oportunidades para o aluno se autoavaliar; consideração 
das sugestões dos alunos; colocar o aluno no centro da 
aprendizagem; estratégias planejadas para trabalhar a 
autonomia no dia a dia; alunos cientes de seu processo 
de desenvolvimento e das necessidades para os avanços; 
acompanhamento e planejamento de trabalhos em equipe; 
confiança no professor e no aluno. 
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Educação Infantil na perspectiva da  
Educação Integral

O atendimento de crianças de 0 a 6 anos (educa-
ção infantil) sempre contemplou a modalidade de 
Educação Integral por meio do atendimento em 
creches. As creches nasceram com a necessidade 
de as mulheres deixarem seus filhos enquanto iam 
trabalhar. Originalmente, essas instituições não es-

tavam vinculadas à Educação e sim à Secretaria de 
Assistência Social. A necessidade socioeconômica das 

famílias de baixa renda foi o grande impulsor pela expan-
são das creches* no Brasil, e isso resultou em uma postura, 

dos profissionais, muito mais assistencialista, na qual o cuidado (hi-
giene, alimentação, sono) foi – e em muitas instituições ainda é – o 
grande centro das ações (LEITE; MEDEIROS, 2014). 

Apenas a partir da LDB de 1996 as creches passaram a ser respon-
sabilidade da política educacional, integrando a primeira etapa da 
Educação Básica. Assim, até hoje, o atendimento, principalmente 
das crianças de 0 a 3 anos, sofre com uma falta de identidade. Mui-
tos dos profissionais ainda não possuem formação adequada em 
Pedagogia e a dicotomia entre cuidar e educar se faz muito pre-
sente. Observa-se, também, uma distância entre as práticas assis-
tencialistas dadas às crianças de 0 a 3 anos em tempo integral e as 
práticas que se propõem como política da jornada ampliada para a 
Educação Básica, ou seja, a creche ainda não assumiu seu devido 
papel de primeira etapa dessa modalidade. 

Do ponto de vista da gestão, destacamos alguns pontos que mere-
cem atenção:

* De início, as creches atendiam crianças de 0 a 6 anos. Atualmente o atendimento 
é de 0 a 3.
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•	 A reflexão sobre organização do tempo e espaço, expressa na ro-
tina, é uma temática de fundamental importância para o trabalho 
com esses profissionais em formação continuada. A rotina que mui-
to frequentemente é oferecida às crianças está dividida entre perío-
do da manhã, com atividades pedagógicas, e período da tarde, ou 
seja, “cuidados” (sono, banho).

•	 A não dissociação entre os aspectos de educar e cuidar. Ligado 
a essa questão, o papel dos diferentes profissionais, pois muitas 
vezes o “cuidado” é feito por um auxiliar e o “educar”, por um 
professor. No caso de Itabira, que não difere muito de vários ou-
tros municípios brasileiros, o profissional responsável pela turma 
de crianças tem formação em nível médio, preferencialmente, mas 
não obrigatoriamente em magistério, ou seja, não há uma forma-
ção inicial sólida para a compreensão do desenvolvimento infantil.

•	 Como organizar planejamentos coletivos entre todos os profissio-
nais de uma mesma instituição? Vale lembrar que muitas vezes o 
contrato de trabalho (40 horas semanais) não prevê tempo, sem 
as crianças, para planejamento.

•	 Cultura infantil: cultura da/para/com as crianças. Possibilidades 
de ampliação do universo cultural das crianças e circulação ter-
ritorial. Ludicidade, criatividade, diferentes formas de promover 
experiências significativas para as crianças conhecerem o mun-
do e se expressar.

•	 Conhecer e compreender as Diretrizes Curriculares Nacionais de 
Educação Infantil (DCNEI) e, provavelmente, a Base Nacional Co-
mum Curricular (BNCC)5. Apesar de as DCNEI datarem de 2009, 
ainda é um documento pouco conhecido de muitos educadores. 
As diretrizes propõem uma maneira de organizar o currículo cen-
trada na escuta e nos fazeres da criança, tendo o brincar e as inte-
rações como eixo central.
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Sarmento propõe uma Educação Integral centrada nos direitos da 
criança (SARMENTO, 2015). Para isso, ele enuncia cinco aspectos 
fundamentais:

1. Organizar a educação infantil como um campo de possibili-
dades. Para isso, deve-se recusar modelos finalizados, presta-
belecidos e rígidos e centrar o trabalho educativo na escuta das 
crianças, em seus saberes e culturas.

2. Pensar as instituições educativas como um lugar de encontro 
de culturas. O lugar de encontro das culturas é o lugar de afir-
mação das culturas infantis. Deve-se garantir uma diversidade 
de experiências que possibilitem que a criança conheça o mun-
do e se expresse em sua maneira própria de ser.

3. A escola infantil ou jardim de infância é um mundo social de 
vida das crianças. Como tal, é também o lugar onde as crianças 
realizam seus direitos à saúde, proteção, alimentação, exercícios 
físicos, contato com natureza, afeto, convívio, jogos e brincadei-
ras etc. Mas a garantia plena desses direitos se faz coletivamen-
te, em parceria com a comunidade.

4. Organizar a escola como uma pólis. Onde a participação infantil 
é a marca d’água que melhor exprime o sentido da educação 
da infância como espaço político de afirmação dos direitos da 
criança.

5. A educação infantil é uma educação na cidade. É preciso reco-
nhecer e usufruir dos outros espaços da cidade como espaços 

educativos: museus, parques, praças, bibliotecas, centros cul-
turais etc.
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Exercício cartográfico: construindo 
caminhos de escuta na escola 

A escuta não precisa ser “planejada”, mas ainda 
assim requer trabalho, não é algo espontâneo. 
Resolvi fazer uma escuta das famílias e já tinha 
pensado em um roteiro repleto de questões 
que queria trabalhar – quer dizer, eu não estava 
escutando, né? Eles queriam discutir outras coisas 
e eu precisei me reorganizar.*

O exercício cartográfico** é sugestão de estratégia que pode con-
tribuir para que os gestores – tanto os da SME como das escolas 
– ampliem a sensibilidade sobre as realidades e problemáticas dos 
estudantes, professores e demais profissionais da escola por meio 
do contato direto com esses atores, do olhar atento e, principal-
mente, da escuta. O exercício também possibilita mapear aspectos 
do funcionamento das escolas, discriminando implicações, riscos e 
potências para a aprendizagem e para o desenvolvimento integral 
das crianças e dos adolescentes. 

Em vez de pensar a escola limitada aos problemas, parte-se do re-
conhecimento de que a escola e as relações que a fazem funcionar 
são feitas de potências, de cruzamentos e passagens. A possibili-
dade de mudança e de transformação reside nessa abertura. Nessa 
perspectiva, a cartografia:

*  Registro da escuta dos gestores.
**  O exercício é uma sugestão para, a partir das discussões e reflexões elaboradas 
durante os encontros com os gestores, colocar a escuta pensada em prática. A 
perspectiva cartográfica inspira-se na cartografia social formulada por Gilles Deleu-
ze e Felix Guattari (1992; 1995), que visa investigar territórios sociais reconhecendo
-os como territórios cujas linhas de composição atuam em movimento. 
Para saber mais: PASSOS, E.; KASTRUP, V.; ESCÓSSIA, L. (Org.). Pistas do método 
cartográfico: pesquisa-intervenção e produção de subjetividade. Porto Alegre: 
Sulina, 2009.
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•	 Investiga de modo aberto* (mas não ingênuo ou aleatório) os 
acontecimentos da/na escola e as possibilidades e oportunida-
des educativas que promovem – objetivadas em práticas discur-
sivas, não discursivas, virtuais ou imaginárias.

•	 Convoca uma percepção mais atenta às culturas escolares, 
promovendo o desenvolvimento de sensibilidades e o envolvi-
mento reflexivo dos gestores com as escolas. 

•	 Assume o perguntar como prática principal, fazendo os gesto-
res recuarem de soluções e das respostas acabadas, padroniza-
das e hegemônicas – a postura dos gestores é de serem coau-
tores de “mundos escolares”, fazendo-se parte daquilo que os 
força a pensar. 

•	 Volta a atenção e investe valor na qualidade das relações so-
ciais que se efetivam nas escolas e nos territórios, tratando os 
conflitos como oportunidade de desenvolvimento e de aprendi-
zagem. 

•	 Foge das marcas socialmente negativas associadas aos estu-
dantes (“alunos carentes”; “alunos indisciplinados”, “alunos vio-
lentos”; “alunos defasados” etc.) e às escolas e seus entornos 
(“escola de bairro pobre”, “escola de região violenta”** etc.).

•	 Busca a construção e a afirmação de identidades estudantis e 
escolares, desmobilizando aquelas que lhes são conferidas pelas 
condições de vida. 

*  O método da cartografia opera sempre um reconhecimento – acompanhamento 
sem modelo preexistente, sem regimes de catalogação automáticos. O interessante 
da atenção cartográfica é “deter a atenção em algo”. Essa atenção despretensiosa 
propõe ao cartógrafo ampliar, expandir o encontro com a escola, e não, imediata-
mente, explicá-la.
**  Informações de vulnerabilidade social são relevantes para compreender o con-
junto de restrições aos quais as populações estão submetidas e para implementar 
políticas públicas efetivas de combate às desigualdades. No entanto, não podem 
estar figuradas como marca negativa nem das escolas, nem dos jovens, nem dos 
territórios aos quais pertencem. 
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•	 Recorre às experiências das escolas e de seus atores – e às di-
ferentes formas de apropriação dos recursos disponíveis – como 
variáveis de análise para a produção de leituras e sentidos so-
bre as realidades escolares. Busca analisar as conexões (e para 
quais caminhos se expandem), mapeando composições híbridas 
entre o feito e o por fazer, entre aquilo que se é e aquilo que se 
está em via de se tornar. 

•	 Serve para auxiliar a tornar visíveis mundos invisíveis em que 
os atores escolares estão mergulhados.

Uma proposta de roteiro cartográfico 

O importante é reforçar o papel desse exercício como estratégia de 
aproximação, de escuta e de diálogo, desvencilhando-se da pers-
pectiva de avaliação e de controle e exercitando o olhar com base 
nas seguintes lentes:

a) Relações

Uma escola não se define apenas pelos seus contornos e limites es-
paciais-geográficos – se define pelo conjunto de relações que põe 
em funcionamento modos específicos de pensar, sentir e agir, em 
dimensões individuais e coletivas. Uma escola é um encadeamento, 
sempre provisório e sempre em movimento, de um conjunto de for-
ças que se compõem, conferindo-lhe sentido. 

A perspectiva de sentido aqui é assumida nas duas  
acepções do termo: direção e pertencimento. Duran-
te o exercício, preste atenção às relações:

•	 Relações entre os atores: relações dos estu-
dantes entre si, com os professores, com os 
gestores; relações dos gestores com os estu-
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dantes, professores, profissionais da escola; relações dos profes-
sores com os estudantes, gestores; relações entre professores e 
grupo de estudantes. 

•	 Relações com os espaços e objetos escolares: formas de organi-
zação dos espaços e objetos; usos e apropriações dos espaços e 
objetos. 

•	 Relações com o tempo escolar: movimentos (tempo das aulas, 
tempos de descanso, tempos de chegada e de saída) e ritmos. 

•	 Relações com os conhecimentos: saberes e poderes que circu-
lam; visibilidade das produções dos estudantes (o que é relevan-
te para a escola que os alunos aprendam?; o que dos aprendiza-
dos dos alunos está sendo divulgado à escola?).  

Sobre a noção de poder:

“[...] poder não é algo que se tem, mas algo que se faz. Uma relação, 
portanto, e não uma coisa. O poder não é o cetro, a coroa ou qual-
quer outro símbolo. O poder é aquilo que o detentor da coroa e do 
cetro consegue infligir a outros. A imagem que melhor serviria para 
simbolizá-lo não seria, assim, a dos ícones de realeza e status, mas a 
da submissão do súdito, a chicotada no escravo, a cacetada da polí-
cia no professor que protesta por melhores salários. É um modo de 
pensar o poder sem uma relação de causalidade, na qual seria pre-
ciso apontar o centro emanador e causador de todos os efeitos de 
dominação. O poder não procede de um lugar para outro, porque 
ele não está condensado ou concentrado em determinado lugar ou 
coisa. Trata-se de um acontecimento social possível por conta da 
concomitância dos efeitos de poder com suas condições de possi-
bilidade. Explico melhor: vamos pensar numa sala de aula. Os alunos 
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chegam e vão se acomodando em seus lugares. Ninguém ocupa a cadei-
ra que fica sobre o tablado, apesar de ser a mais confortável entre todas. 
Alguns dos estudantes, mesmo com dúvida, se calam, não interrompem, 
não sabem se podem fazê-lo. Outros, mais ousados ou angustiados, le-
vantam a mão e aguardam a permissão do professor para perguntar. Se 
um extraterrestre aparecesse de repente, não teria dúvidas, não diria algo 
como ‘leve-me a seu líder’. Ao ver o professor sentado na cadeira no alto 
do tablado, iria direto até ele. Pois bem, como esse poder pode ser exerci-
do, como isso é possível? De aula em aula, as pessoas aprendem ao longo 
da vida o que é ser um aluno. De algum modo, foram ‘alunizadas’. Apren-
dem desde o jardim de infância a sentar-se no lugar apropriado da sala, 
calar-se enquanto o professor fala e a levantar a mão para perguntar. As 
regras foram aprendidas e incorporadas. A partir de certo momento, não 
precisam mais ser explicadas a ninguém antes de uma aula. Quando você 
entra em um curso e vê seu professor, tais conceitos já estão assimilados. 
Ninguém é submetido a um código ou algo parecido para participar de 
uma aula. Seria desnecessário, uma vez que o código já está aí, em você. É 
isso, esse saber do que é ser um aluno que torna o poder do professor 
possível” (BARROS FILHO, 2013, grifos nossos).

b) Escutas – escute os estudantes | escute os professores | 
escute os profissionais de apoio

Durante o exercício cartográfico, o foco de todos os encontros é 
a escuta. As falas dos sujeitos figuram como códigos ou pistas do 
funcionamento da escola. As falas expressam sentidos que os ato-
res atribuem a essas experiências. Sentidos que não devem ser ava-
liados como bons, maus, verdadeiros ou falsos. Pensando nisso...

•	 Faça perguntas que permitam compreender como os diferentes 
atores se relacionam com a escola e quais sentidos atribuem às 
suas experiências escolares. 

67Caderno de apoio à gestão escolar - Programa Aprender Mais | 



•	 Fuja das questões binárias (por exemplo: Você acha a escola boa 
ou ruim? É verdade ou mentira que os estudantes não querem 
saber de estudar? É certo ou errado fazer isso etc.). As perguntas 
binárias restringem o campo de reflexão, deixam o pensamento 
“acuado”, pois apresentam apenas os extremos (ou uma coisa ou 
outra), e tudo o que existe no meio, entre esses extremos, perde 
força ou nem sequer aparece. Ao invés das perguntas restritivas, 
faça questões que convidam a pensar de modo aberto, sem ser 
necessário chegar a nenhuma conclusão: “Como está sendo o 
dia de vocês hoje aqui na escola?” ou “Que acontecimentos da 
escola chamaram a atenção de vocês nos últimos tempos?”. 

•	 No contato com os profissionais, pergunte sobre o trabalho na 
escola – deixe que falem abertamente. Vá seguindo as pistas de 
suas narrativas, enganche suas perguntas nas questões que eles 
apresentam. O foco da cartografia na escuta é: o que aumenta e 
o que diminui a potência do agir na direção do desenvolvimento 
da aprendizagem?

c) Registro cartográfico 

Elabore um registro no formato de um “diário de bordo”. 

•	 Descreva cenas, acontecimentos, falas, sentimentos, ideias con-
siderando a trama das relações entre os atores, relações com o 
espaços e objetos escolares, relações com o tempo escolar e das 
relações com os conhecimentos.

•	 Partindo desta descrição: 

•	 Que aspectos ampliam, diminuem ou põem em risco a po-
tência de desenvolvimento integral e aprendizagem dos estu-
dantes? O que isso lhe suscita/convoca como gestor?

•	 Que aspectos das relações e das escutas incluem e excluem 
nessa escola? O que isso lhe suscita/convoca como gestor?
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Projeto Político-
Pedagógico  
e currículo 

“Focalizar o currículo nas reflexões sobre 
educação integral, implica questionar a escola no 
seu modo de funcionar e atuar, nas características 
e demandas do trabalho pedagógico, nas 
dificuldades e possibilidades que se abrem diante 
da extensão do tempo de permanência na escola.” 
(GALIAN, 2016, p. 14). 

A Educação Integral aponta para muitas e necessárias transforma-
ções nas práticas escolares. A transformação do currículo é, talvez, a 
mais fundamental delas. A relação com o conhecimento e a perspec-
tiva de construção de um currículo que promova desenvolvimento 
pleno e formação de boa qualidade para todos configura boa parte 
dos desejos e das inquietações dos gestores nos processos de ges-
tão pedagógica e de ensino-aprendizagem mobilizados na escola. 

Contribuições durante as escutas...

O que nos move e inquieta é o caminho a ser trilhado do 
“saber organizado”, a fim de despertar nos alunos o desejo 
de aprender. 

5
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A extensão da jornada escolar não se trata de 
assistencialismo para cobrir lacunas de diversas naturezas, 
especialmente quanto a alunos menos favorecidos. A 
função da escola é de criar condições para o acesso 
aos conhecimentos, respeitando a realidade dos alunos, 
ampliando esses conhecimentos, valorizando a cultura da 
comunidade. A Educação Integral precisa assumir o papel 
social e de formação completa do educando. É necessário 
dividir responsabilidades para que ocorra envolvimento 
das diversas camadas (corpo-escola e corpo-mundo). 
No momento em que esses laços se estreitam ocorre a 
necessidade de desenvolver um objetivo comum, um projeto 
comum. 

Existem documentos estaduais, como o Currículo Básico Comum 
do Ensino Fundamental – CBC/EF para a rede estadual de ensino 
de Minas Gerais (SEE-MG, 2014), e documentos municipais, como 
a Lei do Plano Municipal de Educação – PME (Lei n. 4.813, de 18 de 
junho de 2015) – e o Plano de Educação Integral – Programa Apren-
der Mais (SME, 2016), que são referências importantes para as esco-
lhas curriculares de cada escola. O desenvolvimento da Educação 
Integral refere-se à meta 11 do PME e, nesse sentido, foram estabe-
lecidos compromissos da gestão pública a partir do Plano Municipal 
que referenciam o Programa Aprender Mais: 

•	 Compromisso com a leitura e a escrita.

•	 Compromisso com a construção do conhecimento. 

•	 Compromisso com a formação de ações cidadãs

•	 Compromisso com o aprendizado

•	 Compromisso com a intersetorialidade 

+
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O Plano de Educação Integral de Itabira, por sua vez, prevê também 
balizadores que precisam ser considerados, tanto na construção 
dos Projetos Políticos-Pedagógicos (PPP) de cada escola como 
na definição do currículo – conhecimentos, fontes e conteúdos – e 
na organização dos espaços e tempos de aprendizagem. São eles: 

   A CIDADE como conteúdo/objeto, ou seja, a cidade enquan-
to veículo/agente educativo/fonte permanente de educa-
ção.

  A COMUNIDADE ESCOLAR como referência: entendida 
como todo o conjunto de agentes, internos e externos, di-
reta ou indiretamente vinculados às experiências educativas 
em questão numa determinada unidade escolar e, também, 
das relações que tais agentes estabelecem em torno desta 
esfera. Esse conceito abarca, portanto, a parceria com os 
diversos agentes e espaços potencialmente educacionais 
existentes em Itabira.

Essas referências devem ser conhecidas e analisadas, sabendo que  
representam uma camada, ampla e indiferenciada, que precisa ser 
apropriada e transformada por gestores e educadores, tendo em 
vista os Projetos Político-Pedagógicos de suas escolas. Na Educa-
ção Integral essa tarefa é ainda mais urgente e necessária.

Questões da gestão pedagógica diretamente 
implicadas no Projeto Pedagógico da escola: 

Para quem se dirige a extensão da jornada escolar da escola?

Qual formação se almeja nessa escola? 

Qual currículo responde a essa formação pretendida?

Qual o papel do professor na construção do conhecimento escolar?
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O trabalho da escola e do professor é vital no processo de recon-
textualização que constitui o discurso pedagógico, e é o Projeto 
Político-Pedagógico o mais potente instrumento e vetor desse pro-
cesso: 

[...] destaca-se o potencial das políticas de 
ampliação da jornada de alunos e profes-
sores nas escolas – forma majoritariamente 
assumida nas iniciativas em torno da Edu-
cação Integral desenvolvidas nos últimos 
anos. Retoma-se, para isso, a afirmação da 
função específica da escola, qual seja, a 
ampliação dos recursos para a compreen-
são e a análise da prática social, do mundo 
em que se vive. Neste sentido, mais tempo 
na escola deve servir a esse propósito, ao 
desenvolvimento intelectual de crianças 
e jovens. Não pode ser entendido como 
recurso para protegê-los das ruas ou para 
proteger as ruas deles. Em coerência com 
essa posição em relação à escola, entende-
se que a extensão do tempo de permanên-
cia na escola ou em outros espaços educa-
tivos a ela vinculados, entendida como re-
curso para a consecução de uma Educação 
Integral, precisa ser assumida como ocupa-
ção do tempo em atividades vinculadas ao 
projeto pedagógico da escola, ao projeto 
formativo assumido pelo coletivo da insti-
tuição, e à função específica dessa institui-
ção na sociedade. 

Por esse motivo, a sequência para a tomada de decisão sobre o que 
se fará com o tempo adicional na escola deverá ser: 
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•	 Antes de tudo, a ampla discussão que culmina no projeto pedagógi-
co de cada instituição – o texto que expressa qual é o plano que se 
traça para o desenvolvimento de crianças e jovens. 

•	 Depois, as escolhas que compõem o currículo que deverá garantir 
a formação prevista no projeto pedagógico e que tomará por base: 

•	 as definições centrais relativas aos grandes temas a ser 
abordados na escola; 

•	 as expectativas de aprendizagem/direitos de aprendizagem 
a serem cumpridas num determinado período de tempo;

•	 as características do alunado e da comunidade, as tradições 
da escola – o que vem sendo feito, como vem sendo feito, o 
que faz sentido para aquele grupo; 

•	 os recursos locais que podem ser acessados, na parceria 
com outras instituições sociais e com o apoio das instâncias 
governamentais (GALIAN, 2016).
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É central, 
portanto, 
o projeto 
pedagógico 
da escola; ele 
é que norteia 
a reestruturação 
curricular exigida pela 
ampliação da jornada 
escolar na direção da 
Educação Integral*

* (GALIAN, 2015, p. 10, grifo nosso).

Durante as escutas com os gestores, o PPP foi um 
dos objetos de reflexões e debates. Desse trabalho 
resultaram recomendações, proposições e desafios 
para o Projeto Político-Pedagógico de suas escolas 
e também para currículo e práticas pedagógicas 
que deles derivam. Tais recomendações, proposi-
ções e desafios são registradas a seguir. 
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Qual formação queremos?

Nas teorias do currículo a pergunta “O quê?” nunca está separada de 
outra importante pergunta: “O que eles ou elas devem ser?”, ou me-
lhor, “O que eles ou elas devem se tornar?”. Afinal, um currículo busca 
precisamente modificar as pessoas que vão “seguir” aquele percurso. 
Na verdade, de alguma forma, essa pergunta precede a pergunta “O 
quê?” na medida em que as teorias do currículo deduzem o tipo de 
conhecimento considerado importante, justamente a partir de descri-
ções sobre o tipo de pessoa que elas consideram ideal. Qual é o tipo 
de ser humano desejável para um determinado tipo de sociedade? 
Será a pessoa racional e ilustrada do ideal humanista de educação? 
Será a pessoa otimizadora e competitiva dos atuais modelos neoli-
berais de educação? Será a pessoa ajustada aos ideais de cidadania 
do moderno Estado-nação? Será a pessoa desconfiada e crítica dos 
arranjos sociais existentes, preconizada nas teorias educacionais críti-
cas? A cada um desses “modelos” de ser humano corresponderá um 
tipo de conhecimento, um tipo de currículo (SILVA, 2010, p. 15). 

Projeto Político-Pedagógico (PPP) 

A partir da leitura de alguns textos que traziam repertórios técnicos 
e conceituais, os gestores foram convidados a registrar elementos 
que devem ser contemplados no PPP das escolas de Educação In-
tegral de Itabira já a partir do ano de 2017:

Ponto de partida para a elaboração do PPP

•	 Realidade da escola. O PPP deve considerar a inclusão e pensar 
a educação para todos os alunos. Deve contar com a participa-
ção da comunidade escolar  em sua elaboração. Ter base para o 
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exercício da democracia e ser fundamentado em teorias inova-

doras. As práticas escolares devem nele se basear. 

Método para elaboração/revisão do PPP

•	 Questões disparadoras:

•	 Qual formação se almeja nessa escola? 

•	 Que pessoas queremos formar?

•	 Como articular a educação regular e a diversificada em 

prol de uma Educação Integral? 

•	 Qual o papel do professor na construção do conheci-

mento escolar? 

•	 Processo de escuta de toda a comunidade escolar + objetivos 

bem definidos + práticas coletivas + organização tempo/espaço. 
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•	 Formação continuada para professores: compartilhar experiências 
entre professores nas reuniões de módulo. 

•	 Sistematização de momentos de escuta do aluno.

•	 Diversidade de jeitos de ser: metodologias diferentes para alunos 
diferentes.

Caminhos possíveis que o PPP deve contemplar

•	 Promover a escuta, por meio de assembleias, para definir oficinas e 
parcerias com a comunidade escolar. 

•	 Utilizar os horários de módulo para integrar as oficinas com os con-
teúdos curriculares. 

•	 Adequação da carga horária do educador social para participar dos 
módulos da escola.

•	 Capacitação conjunta com educadores sociais e professores.
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Contribuições durante as escutas...

O PPP ainda é um documento inacessível que fica na mão 
do gestor. 

O PPP segue um formulário, não há um momento de 
discussão com a comunidade escolar. É preciso pensar em 
espaços de participação, no caso do professor, um espaço 
remunerado, ou seja, precisa estar no planejamento. 

A questão não é tanto o PPP, mas a participação, pois ele é 
um instrumento coletivo e muitas vezes não é feito assim e o 
professor não sabe como acompanhar ou participar.

Posturas cotidianas sustentam (ou não) o PPP. Ele é uma 
base até para ser transformada. Sem base, sem ponto de 
partida, não há transformação. 

Vivência democrática é o maior desafio da escola. 
Como garantir que todos possam participar? É algo que 
precisamos aprender. Até mesmo um cronograma, algo 
simples que podíamos levar para o professor escolher, nós 
levamos pronto.

Ser democrático não significa abrir tudo para todo mundo 
a todo momento. Mas perguntar-se em cada situação como 
lidar com cada questão, com cada pessoa/público. Por isso 
precisamos estudar para lidar com questões específicas, 
como inclusão ou analfabetismo. Para ser realmente 
democrático, não adianta falar da mesma forma com todo 
mundo...O fato é que ninguém é analfabeto de sentido, o que 
nos possibilita construir algo em comum.

Ouvir outras escolas traz muitas proximidades, possibilidades... 
pensar a escuta como uma estratégia de acesso.

Percebo que tem escuta e acolhimento na nossa escola. 
Mas o que se escuta não é sistematizado no PPP para ser 
compartilhado e poder se enraizar. É preciso pensar nessas 
práticas como estratégias que se mantêm.
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Detalhamento de metas para o PPP a partir de 
2017 

Meta 1 – Transformar todas as situações da escola em 
momentos de aprendizagem 

Como: discutir com toda a equipe pedagógica da escola durante as 
reuniões de módulo; promover momentos de formação continuada 
com toda a equipe escolar; eleger representantes de turma para 
integrar os alunos nas discussões; pensar em mecanismos de parti-
cipação de todos os alunos.

Meta 2 – Implementar uma metodologia interativa na 
escola 

Como: proporcionando à equipe a reflexão da ação continuamente; 
promovendo momentos coletivos de estudo, interação e de troca 
de experiências; refletindo no momento da ação. 
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Meta 3 – Envolver 100% dos pais nas atividades escolares 

Como: retomar o projeto Escola de Pais; fortalecer o Conselho Es-
colar; propiciar momentos de escuta dos pais; organizar encontros 
a fim de dar retornos positivos acerca da vida dos filhos.

Meta 4 – Promover aprendizagem com qualidade para 
todos os alunos 

Como: mobilizar toda a equipe escolar para reestruturação do 
currículo e planejamento; promover encontros com a comunida-
de escolar para avaliar a instituição, apontando as dimensões que 
necessitam ser revistas ou aprimoradas; organizar projetos que 
atendam à demanda da escola, relacionando os conteúdos dis-
ciplinares à realidade local; oferecer diversos conhecimentos que 
tenham como efeito a produção do sujeito. 

Contribuições durante as escutas...

A proposta pedagógica, por meio do direcionamento 
das metas, bem como de sua priorização, é o norte da 
escola. Define caminhos e rumos para uma determinada 
comunidade e para aqueles que se encontram em seu 
entorno. 

O PPP precisa ser prático. Isso requer uma  escuta, uma 
definição clara de objetivos coletivos, organização em 
termos de tempo/espaço/recursos.

Há um encantamento com a inovação emancipatória, mas 
nossa autonomia como gestão é relativa. Um exemplo disso 
é a “enturmação” com turmas heterogêneas. É algo que a 
gente precisa lidar, independentemente de qualquer outra 
organização pensada na escola.

O que se coloca em questão é a produção da autonomia, 
ou seja, as condições de possibilidade de situações de 
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autonomia. Além disso, questionar e 
posicionar-se diante de regras que 
são estabelecidas pela Secretaria, por 
exemplo, é lidar com elas de forma 
emancipatória e não apenas obedecer 
uma regra.

Produzir sentidos comuns não significa 
necessariamente produzir consenso, 
mas pensar a partir do que me convoca e 
lembrar que todos estamos na cena.

Essa gestão democrática deve assegurar a participação de 
todos: familiares, alunos, comunidade local, profissionais de 
educação e secretarias, de forma a criar vínculos por meio 
da escuta de todos os segmentos, o que se caracteriza 
em um sistema horizontal de respeito e intercomunicação, 
garantindo assim a participação de todos na construção do 
Projeto Político-Pedagógico da escola. 

Currículo e desenvolvimento integral 
A aprendizagem deve ser significativa, levando em 
conta a história do sujeito e ressaltando o papel 
dos docentes na proposição de situações que fa-
voreçam a aprendizagem, isto é, deve ampliar e re-
configurar ideias já existentes na estrutura mental 
e com isso ser capaz de relacionar e acessar novos 
conteúdos. Quanto maior o número de links feitos, 
mais consolidado estará o conhecimento. 

A integração entre o regular e a jornada ampliada se 
dá por uma discussão curricular. Outra questão que 
integra é o aluno.*

*  Registro da escuta dos gestores.
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Conforme visto anteriormente, o currículo da Educação Básica é 
organizado em áreas de conhecimento, que reúnem os saberes sis-
tematizados pela sociedade e, portanto, importantes de ser trans-
mitidos e compartilhados com os educandos no desenvolvimento 
das ações  de ensino-aprendizagem. 

Essas áreas contemplam todos os componentes curriculares: Lin-
guagens (Arte, Educação Física, Língua Estrangeira Moderna e Lín-
gua Portuguesa), Matemática, Ciências da Natureza (Física, Ciências, 
Biologia e Química), Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia 
e Sociologia).

Vale ressaltar que, na perspectiva da Educação Integral, a organiza-
ção curricular pressupõe o acesso do estudante a todas as áreas do 
conhecimento de maneira articulada e permanente, rompendo com 
a fragmentação das disciplinas e dando sentido aos conteúdos a 
partir das questões, trajetórias, experiências e relações dos sujeitos 
envolvidos nos processos educativos.

Saberes do território

Construir um processo de ensino-aprendizagem significativo pas-
sa por reconhecer que os saberes não se restringem aos conhe-
cimentos acadêmicos. Reconhecer os saberes que os estudantes 
estabelecem na relação com o mundo e com a forma de viver são 
fundamentais para que eles possam ampliar o seu repertório e es-

tabelecer conexões com o que aprendem na escola.

Afinal, em cada local há formas específicas de 
habitar, vestir, comer, narrar histórias, se ex-

pressar artisticamente, cuidar da saúde, se 
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relacionar com o meio ambiente, estruturar 
o poder político, lutar por direitos, brincar.

O território é, assim, um importante espa-
ço de aprendizagem que ajuda os estu-
dantes a construírem sentido para o que 
estão aprendendo, a partir de vivências e 
práticas culturais concretas: as relações que 
estabelecem, os saberes que já trazem para a 
escola, as crenças e os valores com os quais se 
identificam. Pessoas, saberes, recursos diferenciados 
podem ser articulados ao itinerário formativo dos alunos, garantin-
do novas aprendizagens, ampliando seu olhar sobre o outro e sobre 
a própria cidade e fortalecendo sua autonomia para estabelecer co-
nexões possíveis para além das instituições.

Na perspectiva da Educação Integral, a escola assume, assim, a dis-
posição para o diálogo e para a construção de um PPP que contem-
ple princípios e ações compartilhadas, conectando saberes oriun-
dos de distintas experiências e avançando na direção da escuta 
mútua e das trocas capazes de constituir conhecimentos  pertinen-
tes e contextualizados. Entre os saberes do território, destacam-se: 
brincadeiras, locais da memória e da história de uma comunidade, 
línguas faladas, alimentação, corpo/vestuário, habitação, calendário 
local, narrativas locais, expressões artísticas, curas e rezas, mundo 
do trabalho, condições ambientais e organização política.

Em um exercício coletivo de reflexões sobre as possibilidades e de-
safios curriculares para a Educação Integral de Itabira, educadores e 
gestores produziram o seguinte quadro: 
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Recomendações para o currículo da  
Educação Integral*

•	 Realizar diagnóstico das condições de aprendizagem existentes nas 
escola – espaços, recursos, materiais didáticos, ações e atividades de 
rotina, de celebração, de culminância, projetos etc.

•	 Organizar, junto aos professores, mapeamento, registro e análise das 
potências e fragilidades de aprendizagem dos grupos de estudantes.

•	 Organizar atividades, trabalhos e projetos através de um bom planeja-
mento coletivo, mapeando recursos humanos e materiais necessários.

•	 Definir critérios e padrões de uso eficiente e consciente dos recursos 
humanos e materiais já disponíveis nas escolas, tendo em vista garantir 
a sustentabilidade dos projetos, ações e atividades. 

•	 Pesquisar e trabalhar com metodologias ativas; que considera opera-
ção e ação do educando e mediação do educador.

•	 Promover situações de aprendizagem que façam sentido, que tenham 
conexão com os estudantes e seus territórios e que promovam equi-
dade (enfrentar as desigualdades produzidas dentro e fora da escola).

•	 Definir projetos, ações e atividades que se desdobrem no pulsar singu-
lar da escola, tendo em vista cadenciar outros sujeitos e fluxos escola-
res a partir do foco na aprendizagem.

•	 Proporcionar aos estudantes atividades fora de sala, diversificadas e 
prazerosas, que estimulem a aprendizagem por meio de desafios, jogos 
e pesquisas. 

*  Recomendações elaboradas pelos gestores durante as escutas.
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•	 Manter e criar rotinas de formação continuada dos profissionais 
da escola. 

•	 Fortalecer os laços entre os educadores e o compromisso individual e 
coletivo com desenvolvimento profissional da equipe.

•	 Disseminar entre a comunidade escolar que todas as situações da es-
cola são situações de aprendizagem e todos os espaços como educa-
tivos. Nesse sentido, comportamentos, posturas e gestos são referên-
cias/modelos que educam. 

•	 Valorizar e estimular situações de aprendizagem que tomam o corpo 
como objeto de atenção, estudo, observação. O corpo como aborda-
gem relevante a todos os profissionais da escola, tendo em vista contri-
buir com uma visão de sujeito integral.

•	 Oferecer oportunidades de acesso à diversidade de crenças, religiões e 
hábitos alinhada a concepção de Educação Integral e a função social e 
democrática da escola.

•	 Organizar e garantir modos de funcionamento dos conselhos de 
classe, grêmios estudantis e outros espaços institucionalizados de 
forma alinhada com a concepção de Educação Integral e do Apren-
der Mais, assumindo a escuta, a diversidade e a gestão democrática 
como princípios. 

•	 Criar ambiência favorável à aprendizagem, considerando os diferentes 
usos dos espaços escolares. Substituir sinais sonoros por música; fazer 
dos momentos de alimentação e higiene na escola uma experiência de 
aprendizagem com os alunos (por exemplo, abordando os “cuidados 
de si” em suas dimensões subjetivas, coletivas, sociopolíticas etc.). 
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Contribuições durante as escutas...

Através do corpo ensinamos e aprendemos sempre, 
continuamente. O corpo fala. 

As iniciativas multidisciplinares são importantes por lidarem 
com o tempo de outro modo, conseguem transformar o 
tempo restrito a cada disciplina, quase multiplicar esse 
tempo. Mas isso envolve muito trabalho, o que às vezes 
gera resistência por parte dos educadores. O livro didático 
é sempre muito criticado, mas ninguém se mobiliza para 
mudar essa resistência em mexer em algo que dá trabalho... 

O que temos a oferecer como gestores e educadores é a 
conexão com o conhecimento, por isso nossas ações devem 
passar por aí.

É fundamental analisar as diversidades existentes no 
ambiente escolar. A inovação das nossas ações esbarra em 
discursos programados sem ação efetiva. 

Papel da escola é formar alunos críticos. Isso é uma 
inovação.
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6

Mobilização e articulação 
de parcerias: a conversa 
da escola com a cidade 

Na Educação Integral, os espaços educativos tradicionais, como a 
sala de aula, deixam de ser considerados como os únicos locais 
de aprendizagem. Nessa concepção, todos os espaços (escolares e 
não escolares) têm seu potencial educativo reconhecido e podem 
ser integrados de forma planejada.
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A cidade ganha, portanto, um papel central no processo de ensi-
no-aprendizagem: pessoas, saberes e recursos diferenciados podem 
ser articulados ao itinerário formativo dos alunos, enriquecendo seu 
repertório, ampliando seu olhar sobre o território e fortalecendo sua 
autonomia. Acreditamos que essa perspectiva pode ser potenciali-
zada no contexto da Educação Integral pensado para Itabira, no qual 
as possibilidades já ofertadas na cidade são acolhidas como espaços 
de práticas educacionais. Esse é o caso dos equipamentos de cultura 
e lazer já existentes, que podem ser conectados em uma verdadeira 
rede educacional ampliada, em conversa com a instituição escolar.

O Programa Aprender Mais traz em sua proposta uma reflexão so-
bre a cidade, sua ocupação, seus problemas, suas soluções, seus 
esquemas de sociabilidade, suas possibilidades de futuro. Se, como 
diz Meneses (2004, p. 262), “a cidade é coisa feita, fabricada, o mais 
complexo artefato humano jamais produzido”, pensar a educação 
em uma cidade com prevalência urbana* não pode se furtar à cons-
ciência e à reflexão sobre essa complexidade.

Itabira – alternativas de futuro 

Com 116.745 habitantes (dados de 2014), Itabira tem sua origem liga-
da à atividade mineradora e é ainda em torno dela que gira grande 
parte da economia do município. As possibilidades de atuação profis-
sional ligadas à mineração fazem parte do imaginário cultural de seus 
habitantes, moldando suas estratégias de sobrevivência e atuação. 
Pensar no futuro de Itabira, entretanto, é refletir sobre alternativas de 
sustentabilidade para a economia do município, frente ao previsível 
esgotamento das reservas minerais (MONTIBELLER FILHO, 2004).

A educação apresenta uma possibilidade para a reinvenção desse 
futuro, ao abrir espaço para a discussão de alternativas para a di-
versificação econômica e a sustentabilidade das futuras gerações. 

*  Com atuais 116 mil habitantes, Itabira tem a maior parte de sua população vivendo 
na zona urbana (93%) em ocupações no setor terciário e secundário (IBGE, 2010).
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NOTA SOBRE A EXPERIÊNCIA

Meio Ambiente, Sustentabilidade e Tecnologia

A questão ambiental (urbana e rural), seus conceitos e suas contradições, e as 
possibilidades de experiências sustentáveis para a cidade de Itabira, a partir do 
desenvolvimento de ações concretas nas escolas, foram as principais pautas 
desse eixo formativo com os educadores.

Nesse caminho, duas questões ficaram bastante marcadas: a quebra de “cha-
vões” já consagrados sobre a temática, para dar lugar a um pensamento mais 
crítico sobre ela, e a problematização do impacto de determinadas ações que, a 
priori, se dizem sustentáveis.

Sobre as máximas relacionadas à temática, destaca-se: “Precisamos salvar o pla-
neta”. A partir de algumas abordagens científicas, passou-se a entender que o 
planeta existe há muito mais tempo que a humanidade. Portanto, as condutas 
atreladas à consciência/educação ambiental, preservação de recursos naturais 
etc. têm a ver com a preservação de nossa espécie, não necessariamente do 
planeta. Essa é a questão central.

Ao mesmo tempo, muitas ideias fortemente presentes no senso comum acabam 
sendo disseminadas, sem medir seus reais impactos. “Fazer uma horta orgâni-
ca”, “separar resíduos conforme suas características”, “reaproveitar materiais em 
vez de descartá-los” só se concebem como condutas sustentáveis, sobretudo 
num contexto pedagógico, se precedidas da consciência de que o primeiro mo-
vimento necessário é a redução do consumo* e de que a sustentabilidade se dá 
quando os sujeitos envolvidos absorvem o sentido completo em jogo naquela 
experiência. Em outras palavras, de nada adianta plantar uma horta orgânica se 
isso não passar por um entendimento científico-biológico dos elementos que a 
constituem e de seus valores nutricionais, das possibilidades de sua apropriação 
e utilização sociocomunitária, dos procedimentos necessários na comunidade 
escolar para garantir sua manutenção etc.

 Em suma, o desafio maior de qualquer processo de educação socioambiental 
sempre será o de aguçar o senso crítico dos sujeitos em prol de uma transforma-
ção de visão de mundo e de cultura, produzindo e disseminando conhecimento 
em torno dessas questões. 

* Um interessante exercício relacionado a isso, que se concretizou durante a formação, 
foi a redução de aproximadamente 30% do consumo de copos plásticos durante os 
intervalos. Além disso, o trabalho também contou com uma análise coletiva do gasto 
anual (gentilmente cedido pela SME para a formação) com energia elétrica, água e de-
mais recursos em cada escola da rede, para servir de ponto de partida para a elabora-
ção de propostas de projetos por parte dos professores e educadores sociais.
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A cidade e a Educação Integral

A Educação Integral, conforme apontado por Ângela Antunes e 
Paulo Roberto Padilha (2010), deve ser pensada a partir de uma 
concepção de desenvolvimento humano em sua totalidade (bioló-
gico, psicológico, cognitivo, comportamental, afetivo, relacional, 
valorativo, sexual, ético, estético, criativo, artístico, ambien-
tal, político, tecnológico e profissional). Diferentes sujei-
tos, na relação com o outro, em “todos os cantos”, 
estabelecem possíveis relações de aprendizagem. 
Essa conceituação é trabalhada, por esses autores, 
objetivando um “Município que educa”. Para eles, 
“[...] a Rede Município que Educa visa à melhor 
qualidade de vida do município, a potencializar 
os seus espaços educativos, à democratização 
do poder municipal e ao desenvolvimento local 
[...]” (ANTUNES; PADILHA, 2010, p. 31).

Pensar a cidade como um ambiente educacional 
não é uma novidade e está na pauta desde os já 
clássicos relatórios da Unesco, compostos por Philip 
H. Coombs em 1968 e 1972 e intitulados A crise mundial 
da educação. Alertando para as dificuldades enfrentadas 
pela educação escolar, Coombs (1976) enfatizou a necessidade 
de desenvolver meios educacionais alternativos e em apoio à edu-
cação formal. A partir de seus estudos, o autor e seus colaborado-
res cunharam os termos “educação formal”, “educação não formal” 
e “educação informal”. A partir daí o desenvolvimento de práticas 
educacionais fora do ambiente escolar ganhou relevância e visibi-
lidade, trazendo para esses processos uma crescente responsabili-
dade no que se refere ao atendimento de demandas da sociedade.

A escola se configura como o epicentro da vida educacional dentro 
do Programa Aprender Mais, dado o seu papel como espaço para 
discussão e criação de alternativas de futuro. Mas como aponta 
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Carmen Gómez-Granell e Ignacio Vila, a escola não pode nem deve 
ser, sozinha, a responsável pelo esforço educativo. “Apostar seria-
mente na educação exige articular um sistema amplo de participa-
ção que permita a vinculação dos diferentes agentes educativos 
que atuam na comunidade ou no território em um projeto educati-

vo de cidade” (GÓMEZ-GRANELL; VILA, 2013, p. 31).

Mas é possível pensar a cidade como artefato educacio-
nal em um projeto de Educação Integral? Jaume Trilla 

(1997; 2004), estudioso das relações entre cidade e 
educação, nos dá algumas pistas sobre a cidade 
que educa, para tornar esse encontro possível:

•	 A cidade como contexto educacional – Essa 
concepção convoca os cenários nos quais acon-
tecem os processos urbanos potencialmente 
educacionais para a vivência dos sujeitos, escola-
res ou não. Do ponto de vista de uma proposta de 

Educação Integral, podemos entender que a cidade 
é composta de uma série de infraestruturas pedagó-

gicas estáveis, constituídas por instituições educativas 
formais (como escolas e universidades) e não formais 

(como museus, centros culturais, parques etc.), além de situa-
ções que, não tendo uma função explicitamente educacional, po-
dem ser recursos pedagógicos a ser vividos (educação informal). 
É o “aprender na cidade”, concepção na qual juntam-se também a 
possibilidade de eventos, vivências e encontros significativos edu-
cacionalmente. A partir dessa ideia podemos entender o território 
urbano como um contexto de espaços (instituições) e aconteci-
mentos (episódios) educativos, bons e ruins, positivos e negativos, 
que podem ser selecionados e mobilizados em função de um pro-
jeto de Educação Integral. A identificação dessa rede institucional 
e não institucional de processos educativos é um primeiro passo 
para a compreensão de sua potencialidade pedagógica.
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•	 A cidade como agente educativo – A cidade é um emissor cons-
tante de informações e processos culturais, por ser um centro 
de produção artística e estética, caldeirão de valores e contrava-
lores, diversidade, costumes e tradições. Nesse sentido, ela tem 
o seu próprio “currículo”, conjunto muitas vezes contraditório, 
formado por aquilo que ela nos transmite sem nem mesmo per-
cebermos: elementos culturais, formas de viver e fazer, normas 
e valores, tradições, costumes, comportamentos, expectativas. 
Tudo aquilo que está presente e que aprendemos diretamente 
pelos modelos de comportamento e relações sociais presentes 
na cidade. Os encontros possibilitados por essa multiplicidade 
de ações e processos cambiantes e conviventes podem se cons-
tituir como meio didático facilitador de aprendizagens em uma 
lógica de “aprender da cidade”. Trata-se aqui de, mais uma vez, 
identificar esse “currículo” da cidade, valorando as ações e pro-
cessos que encontram eco em um projeto pedagógico de for-
mação integral.

•	 A cidade como conteúdo educacional – Em uma cidade como 
Itabira convivem lado a lado inúmeras possibilidades de cenários 
educativos. Nesses locais, experiências potencialmente educa-
cionais e formativas são estabelecidas cotidianamente. Esse é 
um rico material que, na maior parte das vezes, não é mobilizado 
pelas escolas no intuito de aprender a entender e decodificar 
a cidade. Para que essas possibilidades possam ser aproveita-
das enquanto conteúdo educacional, é necessário identificarmos 
esses espaços/ações/sujeitos, aprofundando o conhecimento 
sobre as características da cidade. O processo de “aprender a 
cidade” pode ser parte de uma prática investigativa, de caráter 
cartográfico (ver a parte 5 deste Caderno), a partir de temáticas 
específicas acordadas entre educadores e educandos. A cidade 
como conteúdo de uma proposta formativa fomenta o sentido 
de pertencimento e identidade em relação ao território que se 
investiga, assim como abre portas para as possibilidades de par-
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ticipação cívica, ideias importantes na construção de uma pro-
posta de Educação Integral.

Entender a cidade como possibilidade de encontros, práticas e 
conteúdos educacionais é estender o olhar da comunidade escolar 
para além dos próprios muros da escola. Essa tarefa não é tão sim-
ples e pressupõe a mobilização da comunidade escolar ampliada 
para que as conversas e parcerias necessárias ao trabalho – sair da 
escola e olhar a cidade – sejam realizáveis. O gestor é peça-chave 
nesse arranjo, um dos responsáveis pela mobilização e adesão da 
comunidade escolar para esse diálogo.

Contribuições durante as escutas...

Como pensar em termos de uma mobilização/polinização 
de boas práticas e ideias? Essa percepção é importante, pois 
ativa uma rede de apoio e de troca de tecnologias na rede. 
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Adesão é importante quando acontece com a participação 
de todos os envolvidos. O diálogo é um facilitador da 
adesão e é preciso ter no horizonte uma relação de 
corresponsabilidade. Produção de relações de confiança. 
Relação viva entre princípios comuns da rede municipal e 
singularidade da escola.

Necessidade de sensibilização para a proposta que é 
da escola e da rede municipal, e não de um ou outro 
aluno(a), diretor(a) ou educador(a). A mobilização garante 
capilaridade e sustentação social.

Sensibilizar todos os integrantes da comunidade escolar 
sobre o projeto; envolver funcionários na proposta. 
Funcionários têm acesso importante ao universo dos alunos 
e sua função tem valor educativo. Mas o primeiro passo é 
sensibilizar o aluno para a proposta. O que ele está fazendo 
na escola, no Aprender Mais. Incluir o aluno no processo de 
aprendizagem.

Estabelecimento de relação de confiança potencializa o 
projeto.

Apresentar a proposta para a família aproxima e 
corresponsabiliza. Mesmo quem não participa diretamente 
das atividades do projeto precisa conhecer sua proposta.

Relação coletivo e singularidade: os problemas são os 
mesmos? O que há de comum? O que há de singular em 
cada comunidade escolar?

Definição do papel da Secretaria Municipal de Educação. 
O projeto que dá certo tem na Secretaria um parceiro 
estratégico. É preciso estabelecer responsáveis para a 
execução do Aprender Mais, ter uma referência. Itabira tem 
um histórico de projetos educacionais intersetoriais, mas 
ainda há dificuldades no trabalho em rede.
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NOTA SOBRE A EXPERIÊNCIA

Cultura, Arte e Patrimônio

O eixo pretendeu abordar a educação em um contexto mais amplo, 
que abrange a memória dos moradores, o patrimônio considerado 
e construído e as práticas artísticas e culturais, entendendo a esco-
larização em diálogo com o contexto cultural específico de Itabira e 
abrangendo espaços patrimoniais – que contempla equipamentos 
públicos da cidade –, as pessoas referenciais para a comunidade e 
os processos culturais por elas desenvolvidos.

No percurso do trabalho, foram se entrelaçando aspectos como agu-
çamento do olhar, partilha de experiências de vida e abordagens teó-
ricas sobre Educação Integral e cultura, até culminarem naquilo que 
acabou por ser o elemento central de todo o processo: uma ativida-
de num espaço público da cidade. Foi, portanto, uma riquíssima car-
tografia, que partiu dos desejos e dos depoimentos individuais dos 
educadores participantes para se configurar em algo de interesse e 
de construção comum. 

Por estarem divididos em três grupos, cada qual se encontrando em 
horários distintos, tivemos, portanto, três experiências*, desenvolvi-
das em espaços diferentes da cidade. Todas tiveram a vida e a obra 
de Carlos Drummond de Andrade como mote. Tal coincidência se 
deu de forma bastante espontânea num primeiro momento e teve 
esse desfecho pelo fato de, nos três grupos, haver histórias de vida 
dos sujeitos diretamente relacionadas a alguma obra do escritor, 
criando um mosaico entre a vida e a poesia.

TRILHA POÉTICA

Caminhada que começou pela Casa do Braz, passando pelo Largo 
Batistinha, Casa dos Camilos, Beco do Calvário, Casa do Mestre Emí-
lio, Hotel de Itabira, Beco do Caixão, Coronel José Batista, Museu de 
Ferro e, finalmente, na Casa de Drummond. Com base na poesia de 
Drummond, exploraram novos olhares, novas linguagens e elemen-

* Há uma matéria completa sobre essas experiências na plataforma Educação&Parti-
cipação: <https://educacaoeparticipacao.org.br/tematica/itabira-o-territorio-poesias
-e-brincadeiras-da-educacao-integral/>. Acesso em: 3 out. 2016.
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tos. Tanto uma análise sobre as transformações do território como 
a contação de histórias e a música estiveram presentes durante a 
Trilha.

SARAU 

O local escolhido para a realização desse inspirador encontro artís-
tico foi o Memorial Carlos Drummond de Andrade, localizado em 
um dos cartões-postais da cidade: o Pico do Amor. A preparação 
do evento contou com uma seleção criteriosa de cada participan-
te de obras do autor e, também, de elaboração de números de 
apresentação utilizando-se, além da literatura, linguagens como as 
artes cênicas, a dança e a música. Um dos momentos mais emocio-
nantes foi quando uma professora leu a redação que um educador 
social presente escreveu há muitos anos, quando era seu aluno. 

BLITZ POÉTICA

Intervenção artística feita em frente à Fundação Cultural Carlos 
Drummond de Andrade, próximo ao centro da cidade. Contou com 
uma instalação de poemas de Drummond, tanto num formato de 
varal como em pequenos quadros com estrutura de madeira, tudo 
confeccionado pelos educadores participantes. No semáforo, a 
cada parada dos carros, os Drummondzinhos* recitavam poemas 
do autor, subvertendo a lógica da criança pedinte para dar lugar à 
criança que oferece poesia. A TV Cultura local fez uma reportagem 
sobre a Blitz, que foi transmitida no mesmo dia na edição da tarde 
do jornal da emissora**.

* Projeto desenvolvido pela própria Fundação, no qual grupos de crianças da 
cidade, entre outras experiências, aprendem sobre a vida e a obra de Drummond e 
declamam coletivamente vários de seus poemas, muitas vezes com apresentações 
em diferentes espaços públicos.
** A reportagem pode ser vista em <https://youtu.be/uaMAyysUIS0>. Acesso em: 20 
nov. 2016
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Das falas dos gestores foi possível depreender elementos importan-
tes para o trabalho extramuros, dentro de uma proposta de Educa-
ção Integral. Entendemos que cada contexto escolar é único e que 
diferentes oportunidades educativas podem ser ativadas a partir da 
identificação dessas potencialidades no território próximo à escola (na 
seção 7 deste Caderno, veja como fazer esse mapeamento de oportu-
nidades educativas). 

Outro ponto importante a considerar é que, em Itabira, podem ser 
articuladas parcerias das escolas com instituições de educação não 
formal, devido ao porte da cidade e à proximidade dos equipamen-
tos, tanto no nível institucional como de parceria entre educadores. 
Museus, centros culturais e parques naturais fazem parte do con-
texto educacional itabirano, tornando a cidade um polo regional de 
cultura e meio ambiente.* 

A visita a esses espaços naturais e culturais é um importante fator 
de fomento à identidade cultural dos estudantes, estimulando a in-
clusão social e uma cidadania ativa, possibilitando aos alunos uma 
atitude positiva e uma prática autônoma de visita a instituições cul-
turais do gênero.

*  De acordo com o Instituto Brasileiro de Museu, apenas 20% das cidade brasileiras 
possuem museus (IBRAM, 2011). 

97Caderno de apoio à gestão escolar - Programa Aprender Mais | 



Diálogo e parceria entre escolas e instituições de 
educação não formal

A parceria educativa entre instituições requer uma tomada de posi-
ção a favor de um novo modo de organizar as relações (SEPÚLVEDA, 
2003). Um primeiro dado importante é o entendimento de quais são 
os sujeitos envolvidos em um projeto de parceria e quais os resulta-
dos esperados para as instituições. Para isso, os atores – educadores 
das instituições e professores – devem se encontrar antes da visita 
escolar de forma a garantir o conhecimento mútuo tanto dos su-
jeitos envolvidos como dos seus respectivos projetos pedagógicos.

Entender as linguagens e práticas específicas de cada espaço en-
volvido é fundamental e, para isso, o professor deve ter contato 
prévio com a instituição que será mobilizada. Por outro lado, tam-
bém é necessária a adequação desses espaços para a promoção 
da real interação entre a escola e o patrimônio cultural e natural. 
Não se trata de uma subordinação de um ao outro, mas da possibi-
lidade de uma interação pedagógica entre ambas instituições que 
respeite as missões e exigências particulares de cada uma. 

Outro aspecto a ser considerado é a necessidade de percepção 
das características diferenciadas entre as duas instituições, além 
de uma reconstrução das representações recíprocas (positivas e 
negativas), no sentido de orientar as ações de cada participante. A 
definição de um novo campo de atuação, formado pelos parceiros, 
permite, pela negociação, equacionar conflitos. Conhecer o “outro” 
e aprender a dialogar, mediando as diferenças, são fatores que im-
pactam para o sucesso de uma parceria educativa.

Dicas para o planejamento de visitas a 
instituições de educação não formal

PLANEJAMENTO

Para o planejamento de uma visita a instituições com vistas ao de-
senvolvimento integral dos estudantes, o educador deve conhecer 
a instituição com antecedência e levantar as seguintes informações: 
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•	 temas e conceitos presentes na instituição (pode ser em uma 
exposição, em um parque);

•	 estrutura para a recepção de visitantes (horários de visitação, 
presença ou não de comodidades como estacionamento, ba-
nheiros, lanchonete etc.); 

•	 existência de um setor/departamento educativo na institui-
ção – se existir, ele poderá auxiliar no planejamento da visita, 
disponibilizar materiais de interesse e propor estratégias de 
mediação.

REALIZAÇÃO

Já na realização da visita, alguns parâmetros devem ser considerados:

•	 Estimular a descoberta – O momento da visita é da descoberta 
de novas informações e de observação. É exatamente para ver 
algo que não é possível ver na escola que o estudante deve sair. 

•	 Incitar a participação – Durante a visita é muito importante a 
participação dos estudantes. Além de ouvir e ver, podem ser 
estimulados a participar de outras maneiras (tocando objetos 
feitos para isso, fazendo alguma atividade – escrita, pintura, pes-
quisa, jogos –, discutindo temas propostos).

•	 Prever atividades próprias ao espaço visitado – As instituições 
de educação não formal têm características e recursos peculia-
res. Por que o esforço de planejamento de uma visita para ter 
uma aula expositiva sobre um determinado assunto, se é possí-
vel ler ou assistir a uma aula sentado confortavelmente em sala 
de aula? O diferencial está justamente na presença de objetos, 
paisagens, processos e sujeitos e são eles que devem ser explo-
rados durante uma visita.
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•	 Visar objetivos diversificados – As exposições e os espaços na-
turais podem propiciar um ganho além dos objetivos de con-
teúdo. Sair do nível da memorização e conhecimento de fatos é 
uma meta importante a ser perseguida e pode estar associada 
ao aprendizado de procedimentos e atitudes.

CONTINUIDADE NA ESCOLA

Por fim, deve ser prevista a continuidade da ação pedagógica em 
sala de aula, dentro da lógica de um projeto educativo, contemplan-
do um procedimento avaliativo que: 

•	 não aponte para aspectos estritamente disciplinares ou com-
portamentais, e, se o fizer, que seja de modo a problematizá-los 
quanto à sua interferência no objetivo da atividade, e não como 
fortalecimento de estigmas morais ou comportamentais negati-
vos de determinados alunos;

•	 possa destacar e exaltar os aprendizados individuais e coleti-
vos presentes na experiência, dando consequência cognitiva e/
ou conceitual a eles e, ao mesmo tempo, fortalecendo o caráter 
pedagógico da atividade (não é um passeio ou uma excursão 
despretensiosa, e sim uma atividade pedagógica fora da escola); 

•	 seja capaz de engajar o grupo a identificar o que pode ser apri-
morado em experiências futuras para que o desenvolvimento de 
todos seja ainda maior.
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Conversando sobre patrimônio na cidade de 
Itabira

A cidade de Itabira tem um importante patrimônio cultural, mate-
rial e imaterial, que pode ser ativado na construção do projeto de 
Educação Integral do município. Podemos entender como patri-
mônio cultural todas as referências culturais de um grupo social 
que são consideradas importantes o suficiente para serem trans-
mitidas de geração a geração. Essas referências são os bens cultu-
rais da coletividade que os criou, constituindo a cultura típica de 
um determinado local. A existência dos bens culturais serve para 
as pessoas do próprio grupo se reconhecerem e para que as pes-
soas de fora do grupo o identifiquem.

O patrimônio cultural pode ser material: edifícios, paisagens, obje-
tos etc.; ou imaterial: danças, tradições orais, formas de cozinhar, 
viver e fazer objetos etc.

Em Itabira temos um rico patrimônio cultural, que vai da materiali-
dade dos edifícios históricos à imaterialidade da poesia de Carlos 
Drummond de Andrade. Além disso, em cada bairro, comunidade 
e grupo cultural da cidade, temos uma infinidade de bens culturais 
esperando para ser descobertos, identificados e valorizados. Uma 
forma interessante de mobilizar a escola na descoberta de seus 
bens culturais são os inventários participativos, que consideram a 
comunidade como protagonista para inventariar, descrever, clas-
sificar e definir o que lhe discerne e lhe afeta como patrimônio, 
numa construção dialógica do conhecimento acerca de seu patri-
mônio cultural (IPHAN, 2016).

Para conhecer a metodologia e propor um inventário cultural par-
ticipativo do bairro da sua escola, veja mais em: <http://portal.
iphan.gov.br/noticias/detalhes/3551>. Acesso em: 20 nov. 2016.
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Referências em Educação 
Integral 

Na perspectiva da Educação Integral, um dos desafios da gestão 
é ampliar e potencializar os campos de saberes e de práticas que 
circulam na escola, tendo em vista qualificar os processos de ensino
-aprendizagem e gerar aprimoramento contínuo da própria gestão.

Para encarar esse desafio, entre outras estratégias é preciso que 
o gestor invista continuamente em dispositivos que promovam a 
formação e o desenvolvimento profissional dos educadores e de-
mais segmentos da escola. Nesse sentido, cabe ao gestor garantir 
momentos coletivos – organizados e sistemáticos – de estudo, pes-
quisa e formação. 

Em uma proposta de Educação Integral na qual os gestores da es-
cola estejam comprometidos com a aprendizagem, diretores, espe-
cialistas (pedagogos/as) e coordenadores atuam como incansáveis 
pesquisadores de conhecimentos e referências (de dentro e de fora 
da escola), “farejando potências” e articulando novas possibilida-
des. Há inúmeras fontes de estudo e de pesquisa que podem ser 
buscadas por gestores e educadores – desde os saberes organi-
zados e sistematizados pelas instituições até os saberes singulares 
dos territórios. 

Dentre essas diferentes fontes, destaca-se o amplo e irrestrito aces-
so às tecnologias da informação, recurso que abre um campo im-
pensável de conteúdos, referências e oportunidades de formação e 
trocas. 
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Cenpec e Fundação Itaú Social  
Educação&Participação

Ambiente digital de mobilização, formação e produção colaborati-
va de conhecimento sobre a Educação Integral com base em ações, 
práticas e metodologias dos três principais programas do Cenpec 
e do Itaú Social relacionados ao tema (Prêmio Itaú-Unicef, Jovens 
Urbanos e Políticas de Educação Integral – sobre este último, a pla-
taforma abriga um amplo Guia de orientação a gestores e a educa-
dores da educação pública brasileira). 

Estão disponíveis textos, entrevistas, reportagens, vídeos, publica-
ções, oficinas temáticas, materiais multimidiáticos, que dão suporte 
formativo a ações e estudos sobre Educação Integral. O ambiente 
também reúne uma série de funcionalidades que incluem interação 
entre os participantes cadastrados, recebimento de conteúdos per-
sonalizados de acordo com o interesse, marcação de eventos para 
participar, e o mural de Experiências Compartilhadas, que apresen-
ta experiências de Educação Integral de pessoas que atuaram e/ou 
trabalham com os três programas. 

Há também na plataforma um mapa de instituições de Educação 
Integral, no qual organizações da sociedade civil, escolas e secre-
tarias ligadas aos programas possuem suas páginas personalizadas 
com informações sobre sua atuação, histórico e ações. 

7
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Centro de Referências em Educação Integral – 
Plataforma de Educação Integral

Trata-se de um espaço virtual, de atualização diária, em que são pro-
duzidos e divulgados materiais de formação, experiências, metodo-
logias para apoio a escolas, equipes de secretarias e organizações 
da comunidade, e reportagens sobre o tema, além de um glossário 
que explica conceitos relacionados à educação e desenvolvimento 
integral e uma agenda com eventos pertinentes à proposta. 

A plataforma produz ainda sites e reportagens especiais para dis-
cutir temáticas relacionadas à agenda em maior profundidade. Al-
guns exemplos são as séries Desvendando o PNE, com reportagens 
especiais sobre todas as metas do Plano Nacional de Educação, e 
Esporte e Desenvolvimento Integral, e os sites especiais Práticas Pe-
dagógicas para Educação Integral e Equidade e Educação Integral 
no Ensino Médio.

Ainda no âmbito dessa plataforma, temos o site Educação Integral 
na Prática*, que apresenta macroestratégias para implementação 
de programas, apoiadas por experiências, ferramentas de gestão, 
referências bibliográficas, notícias e marcos legais. É organizada em 
dez dimensões (comunicação e alianças, educação no território, in-
fraestrutura e recursos, gestão intersetorial, gestão da escola, currí-
culo transversal, rede de educadores, formação continuada, avalia-
ção e monitoramento e financiamento). 

*  “A ferramenta digital reúne estratégias e ações implementadas por experiências 
brasileiras e internacionais, promovendo a sistematização e divulgação de boas 
práticas da gestão pública em educação no país e no mundo. Sem a pretensão de 
ser uma fórmula pronta para implementação de políticas em Educação Integral, a 
plataforma apresenta possibilidades já experimentadas e caminhos já traçados por 
outros gestores e escolas” (Centro de Referências em Educação Integral. Disponível 
em: <http://educacaointegral.org.br/especiais/praticas-pedagogicas/>). Pode-se 
baixar o kit completo em PDF no seguinte endereço: <http://educacaointegral.
org.br/wp-content/uploads/2016/10/Todos-os-CARDs-das-Pr%C3%A1ticas-Peda-
g%C3%B3gicas-para-Educa%C3%A7%C3%A3o-Integral.pdf>. Acessos em: 10 out. 
2016.
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Apenas como inspiração para que gesto-
res se sintam mobilizados e motivados a 
buscar outros subsídios que os fortaleçam 
em seus cotidianos de trabalho, extraímos 
deste site duas referências, a saber: Refe-
rências para a formação continuada de 
gestores e professores e Dicas para articu-
lar famílias e comunidades ao projeto edu-
cativo da escola. Mas vale lembrar que o site 
disponibiliza vários outros aportes.

Referências para a formação continuada de 
gestores e professores

A Educação Integral propõe um novo paradigma, que reconfigura 
o modelo tradicional de escola. Para dar conta dessas mudanças, 
gestores e professores precisam repensar suas práticas e desen-
volver as capacidades requeridas para desempenhar suas novas 
funções, tanto na gestão e na rotina escolar, como no desenho cur-
ricular e pedagógico da escola. Nessa perspectiva, com o objetivo 
de estimular a formação de gestores e professores para atuar em 
escolas e programas de Educação Integral, mais de 50 especialis-
tas no tema (organizações e indivíduos) indicam recomendações à 
gestão pública, como podemos ver na sequência.

As políticas de formação devem permitir que os gestores:

•	 Motivação: resgatem sua história profissional e reflitam sobre o 
sentido da sua escolha e da sua profissão.

•	 Informação: tenham acesso à produção de conhecimentos so-
bre novas oportunidades, conceitos, técnicas e práticas pedagó-
gicas disseminadas no Brasil e no mundo.

•	 Reconhecimento: conheçam o território onde a escola se inse-
re e tenham acesso a metodologias e estratégias para articula-
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ção de parcerias com diferentes setores e equipamentos sociais 
(UBS, CRAS, Conselho Tutelar, Defesa Civil, organizações sociais, 
associações de moradores).

•	 Continuidade: disponham de espaços e oportunidades para dis-
cutir conceitos e práticas de Educação Integral de forma contí-
nua e integrada ao Projeto Político-Pedagógico, ao calendário e 
às demandas da escola.

•	 Técnica: possam acessar parceiros e conhecimentos oriundos de 
outras secretarias de educação, outros órgãos do poder público, 
da iniciativa privada e do terceiro setor, por meio de acordos de 
cooperação estruturados por suas redes de ensino.

•	 Troca: tenham contato com outros gestores, via encontros re-
gionais estruturados a partir dos temas centrais da Educação 
Integral e de dúvidas comuns a todos os atores da rede; esses 
encontros devem prever a troca de experiências e a busca por 
soluções compartilhadas entre diferentes escolas.

•	 Referências: tenham acesso a materiais de referência e parti-
cipem de encontros, eventos formativos e fóruns de discussão 
sobre Educação Integral, a fim de ampliar o repertório para no-
vas oportunidades educativas, experiências e conceitos sobre o 
tema.

•	 Construção: possam propor adequações para o programa ou 
para a política de Educação Integral, em conjunto com a 

secretaria ou órgão regional de ensino, associando 
sua formação ao aprimoramento contínuo da es-

tratégia desenvolvida por sua rede.

•	 Pertinência: participem de processos 
formativos estruturados a partir de ques-
tões concretas, que tenham aplicabilidade 
e impacto direto na prática escolar.
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•	 Academia: apropriem-se da produção acadêmica sobre o tema, 
tanto por meio de cursos de pós-graduação e extensão como 
acessando os conhecimentos científicos produzidos pelas uni-
versidades.

•	 Certificação: sejam reconhecidos por participar de atividades e 
espaços formativos, tanto via progressão e qualificação na car-
reira como por certificados de participação.

•	 Proximidade: recebam orientação de formadores que conhe-
cem profundamente a realidade escolar e enderecem ques-
tões concretas relativas à implementação dos seus programas 
de Educação Integral.

•	 Docência: compartilhem momentos formativos com os profes-
sores das escolas, de forma a ampliar o intercâmbio de conhe-
cimentos e práticas e o seu diálogo com diferentes atores do 
universo escolar.

•	 Inspiração: realizem visitas de campo para conhecer práticas e 
experiências de outras escolas e outros contextos sociais.

•	 Avaliação: possam discutir e pensar novas possibilidades para 
avaliar tanto sua escola e o desenvolvimento integral dos estu-
dantes como o próprio programa; e aprender a envolver nesses 
processos de monitoramento toda a sua comunidade escolar: 
professores, funcionários, estudantes e familiares.

As políticas de formação devem permitir que os 
professores:

•	 Continuidade: disponham de espaços e oportunidades para dis-
cutir conceitos e práticas de Educação Integral de forma contí-
nua e integrada ao Projeto Político-Pedagógico, ao calendário e 
às demandas da escola.
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•	 Reconhecimento: reconheçam sua importância e se percebam 
valorizados pela sua comunidade, sua escola e sua secretaria.

•	 Informação: tenham acesso à produção de conhecimentos so-
bre novas oportunidades, conceitos, técnicas e práticas pedagó-
gicas disseminadas no Brasil e no mundo.

•	 Território: possam ter acesso a experiências educacionais diver-
sas, tanto as que acontecem no território onde a escola se insere 
como as que são desenvolvidas por outros professores, de forma 
a construir conhecimentos e práticas colaborativamente com a 
comunidade e com novos agentes e espaços educativos.

•	 Apoio: possam ter acesso a seu gestor continuamente, garan-
tindo sua participação efetiva na construção do Projeto Políti-
co-Pedagógico da escola e no desenvolvimento do seu próprio 
processo de formação continuada.

•	 Referências: tenham acesso a materiais de referência e partici-
pem de encontros, eventos formativos e fóruns de discussão so-
bre Educação Integral, a fim de ampliar o repertório para novas 
oportunidades educativas, experiências e conceitos sobre o tema.

•	 Troca: tenham contato com outros professores, em encontros 
regionais estruturados a partir dos temas centrais da Educação 
Integral e de dúvidas comuns a todos os atores da rede; esses 
encontros devem prever a troca de experiências e a busca por 
soluções compartilhadas entre diferentes escolas.

•	 Pertinência: participem de processos formativos estruturados a 
partir de questões concretas, que tenham aplicabilidade e im-
pacto direto na prática escolar.

•	 Academia: apropriem-se da produção acadêmica sobre o tema, 
tanto por meio de cursos de pós-graduação e extensão como 
acessando os conhecimentos científicos produzidos pelas uni-
versidades.
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•	 Tempo: para garantir o envolvi-
mento desse professor, ele pre-
cisa ter tempo na escola; assim, 
é fundamental que a gestão 
pública invista na dedicação 
exclusiva de professores na es-
cola e que estes tenham garan-
tidas horas de planejamento 
remuneradas, valorizando seu 
vínculo com a comunidade de 
aprendizagem.

•	 Certificação: sejam reconheci-
dos por participar de atividades 
e espaços formativos, tanto via 
progressão e qualificação na 
carreira como por certificados.

•	 Proximidade: recebam orientação de formadores que conhecem 
profundamente a realidade escolar e enderecem questões con-
cretas relativas à implementação dos seus programas de Educa-
ção Integral.

•	 Gestão: compartilhem momentos formativos com os gestores 
das escolas, de forma a ampliar o intercâmbio de conhecimentos 
e de práticas e seu diálogo com diferentes atores do universo 
escolar.

•	 Avaliação: possam pensar e estruturar novas formas de avaliar 
seus estudantes, reconhecendo a complexidade e as múltiplas 
dimensões de cada indivíduo para além dos aspectos cognitivos. 
E que, junto à equipe gestora e à comunidade escolar, possam 
pensar meios de avaliar a escola e o programa de Educação In-
tegral como um todo.
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Como articular famílias e 
comunidades ao projeto 
educativo da escola
Fortalecer a integração da escola com o território 
no qual está inserida, visando maior participação 
das famílias e dos representantes da comunida-
de local na construção e execução do seu Projeto 
Político-Pedagógico. Este deve ser o objetivo das 
estratégias de articulação das escolas com as fa-
mílias dos estudantes e parceiros.

O engajamento da comunidade no projeto educa-
tivo contribui para que a escola assuma, juntamen-
te a cada unidade de ensino, a responsabilidade 
pelo desenvolvimento integral de sua população, 
condição necessária para a construção de uma 
educação voltada para a cidadania, a convivência 
e os valores democráticos.

Para tanto, a escola deve constituir uma instância 
de gestão local, que agremie os familiares e comu-
nidade do entorno, a fim de envolvê-los no plane-
jamento e na execução de ações que contribuam 
para a melhoria tanto da escola como da própria 
região. A proposta inclui quatro etapas: 1) a cons-
tituição de um Comitê Local; 2) a realização de 
um diagnóstico das práticas educativas da escola; 
3) um mapeamento das oportunidades educati-
vas do território e 4) a elaboração de um plano 
de ação para a melhoria da educação na escola na 
perspectiva da integração escola-comunidade.
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Etapa 1: Formação de um Comitê Local 
a convite da escola

O Comitê Local é uma instância articulada pela escola 
e que tem por objetivo integrar diferentes atores do 
território em que está situada para pensar seus de-
safios e elaborar ações e estratégias para melhorá-la.

O território a ser considerado inclui a escola e o con-
junto dos serviços, programas, projetos e equipa-
mentos das políticas públicas de educação, cultura, 
assistência social e Sistema de Garantia de Direitos, 
esporte, educação ambiental, ciência e tecnologia. 
Além disso, considera-se também o conjunto de ato-
res sociais presentes neste espaço, tais como ONGs, 
associações comunitárias, clubes de mães, associa-
ções comerciais, entre outros.

Para que a participação no Comitê seja representati-
va, sugere-se que este seja composto de forma equi-
librada por familiares dos estudantes, professores, 
monitores, funcionários, gestores, coordenadores, 
interlocutores da comunidade e alunos, a fim de ga-
rantir uma maior capacidade de promover sinergias 
sobre os anseios coletivos quanto à educação das 
crianças, adolescentes e jovens, bem como quanto ao 
levantamento dos desafios específicos da realidade a 
ser enfrentada.

8
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Propõem-se encontros regulares, no mínimo mensais, abertos conti-
nuamente à entrada de novos participantes. Além disso, recomenda-
se que sejam feitos e compartilhados registros desses encontros e 
ações realizadas, com pessoas e representantes do território que, por 
alguma razão, não puderam participar do processo como um todo.

Em um primeiro momento, é fundamental que o grupo reunido pos-
sa debater e construir um propósito comum voltado para a garantia 
da educação naquele território, tendo como orientação perguntas 
como “Que escola queremos?” ou “Que educação queremos ofere-
cer para nossas crianças, adolescentes e jovens?”. 

Uma estratégia  interessante 
para ser utilizada nesse 
momento é a “Árvore dos 
Sonhos“, que utiliza a analogia 
de uma árvore, com suas 
raízes, tronco e folhas para 
identificar potencialidades, 
desafios e sonhos daquele 
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grupo com relação ao projeto 
educativo em questão. A 
atividade contribui para 
construir no grupo o senso de 
coletivo, na medida em que 
parte dos anseios de cada 
um para a construção de um 
projeto comum. 

Para convocar os participantes é essencial identificar dentro da co-
munidade escolar os melhores canais de comunicação. As formas de 
convite são variadas: por meio de reuniões profissionais específicas, 
conversas individuais, visitas a espaços institucionais, elaboração de 
boletins informativos, uso de sites, blogs, jornais, murais locais e ou-
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tras formas criadas no próprio processo, esclarecendo, sempre e de 
forma objetiva, as razões da iniciativa tomada pela escola.

A tarefa de articular o Comitê Local deve, inicialmente, ser assumi-
da pela direção da escola, mas pode ser compartilhada ou delegada 
para o coordenador pedagógico ou outro profissional que tenha 
disponibilidade e interesse em ser o responsável por fazer essa arti-
culação e assumir a coordenação da instância*. 

Feito o primeiro encontro, no qual se define esse sonho ou desejo 
comum, é preciso desenhar os caminhos para torná-lo uma agenda 
concreta, com etapas e metas. Embora não exista um único roteiro 
para esse processo, há algumas ações que podem fortalecer o grupo, 
ajudando-o a entender melhor seu papel na construção do projeto 
educativo da escola. Essas ações são descritas nas próximas etapas.

Etapa 2: Diagnóstico das práticas educativas da 
escola

A primeira ação a ser realizada pelo Comitê Local deve ser um diag-
nóstico das práticas educativas da escola. Isso porque a realização 
do diagnóstico e sua análise permitem o planejamento de ações e 
estratégias que visam à superação dos desafios educativos locais 
identificados – que são o objetivo desse grupo.

O diagnóstico deverá levantar informações sobre a realidade per-
cebida pelos representantes do Comitê Local acerca dos seguintes 
aspectos:

*  Se tomássemos como exemplo as muitas escolas que participam atualmente do 
Programa Mais Educação ou de programas de Educação Integral semelhantes, a 
articulação para a constituição do Comitê e a coordenação dos encontros normal-
mente seria de responsabilidade do professor comunitário ou professor articula-
dor – profissional que compõe a equipe de educadores e que, dentro da lógica do 
programa, é o responsável, entre outras atribuições, pela integração da escola ao 
território.
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•	 o processo educativo;

•	 o ambiente escolar;

•	 as relações estabelecidas na comu-
nidade escolar;

•	 a apreciação sobre as disciplinas;

•	 o uso de equipamentos;

•	 o conhecimento sobre a comunidade próxima à 
escola;

•	 a visão da escola a respeito da aproximação entre família e es-
cola;

•	 o acesso ao lazer, à cultura e aos demais direitos.

O roteiro com as perguntas e a metodologia que orientarão o diag-
nóstico deverão ser elaborados pelo coordenador do Comitê Local*. 

Com o instrumento preparado, o Comitê Local se reunirá para dis-
cutir e responder às questões. Após respondê-las, o grupo deverá 
realizar uma análise dos dados, pois é a análise que permitirá iden-
tificar a real situação da escola. Para tanto, sugerimos que sejam 
observados aspectos relativos aos seguintes eixos:

•	 processos de tomada de decisão participativos e transparentes, 
de forma a garantir instâncias de gestão participativas, divulga-
ção das decisões, participação estudantil;

*  Como há muitos elementos a serem avaliados, indicamos alguns instrumentos 
que podem ser utilizados como referência: Indicadores da Qualidade da Educação 
e Diagnóstico Socioterritorial do Bairro-escola, disponíveis em: <http://cidadeesco-
laaprendiz.org.br/diagnosticobairroescola/os-objetivos-e-o-processo-de-elabora-
cao-do-diagnostico-socioterritorial-do-bairro-escola/>; 
<http://educacaointegral.org.br/na-pratica/conteudos/indicadores-da-qualidade-
na-educacao/>;
<http://www.indicadoreseducacao.org.br/como-usar/>;
<http://www.indicadoreseducacao.org.br/dicas/>. Acessos em: 20 nov. 2016.
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•	 participação ativa das famílias e dos agentes locais, tanto nas 
instâncias de tomada de decisão como no apoio e desenvolvi-
mento de atividades formativas, de avaliação e outras;

•	 oportunidades educativas diversificadas e articuladas à propos-
ta político-pedagógica da escola, incluindo a organização de 
tempos e espaços, estratégias e metodologias de aprendizagem, 
valorização da cultura, das novas mídias e dos saberes locais;

•	 processos educativos centrados nos estudantes, considerando 
os saberes, os desejos, as necessidades e valorizando a identida-
de cultural, étnica e de gênero de cada sujeito;

•	 integração com o território, com o envolvimento da escola nas 
questões locais e utilização do território como espaço de apren-
dizagem.

A análise do diagnóstico a partir desses eixos favorece a visualiza-
ção dos pontos fortes e das fragilidades da escola em relação à sua 
capacidade de executar um projeto educativo que realmente valo-
rize os processos participativos e democráticos e a integração dos 
diferentes atores da comunidade escolar e do entorno, de forma a 
constituir-se numa escola articuladora da educação no território.

Feita a análise, o resultado das informações é sistematizado e com-
partilhado com a comunidade escolar e a comunidade local. Os pú-
blicos sugeridos para o compartilhamento dos conteúdos são:
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•	 o Conselho Escolar, em momento agendado para essa finalidade;

•	 os demais professores da escola, nas reuniões regulares de equipe;

•	 as famílias, em reuniões de pais;

•	 os estudantes, em encontros coletivos pontuais ou em sala de 
aula, encontros do grêmio estudantil, ou outras formas sugeridas 
pelas escolas;

•	 os parceiros da escola, em encontros agendados para essa fina-
lidade.

Com isso, espera-se proporcionar aos diversos atores locais envol-
vidos nessa nova dinâmica de integração um panorama da situa-
ção da aprendizagem, a fim de que eles possam se mobilizar para 
colaborar na definição de estratégias coletivas para a promoção 
da aprendizagem no território, fortalecendo e validando o próprio 
Comitê Local como instância de tomadas de decisão na escola.

Etapa 3: Mapeamento das oportunidades 
educativas do território próximo à escola

A próxima ação a ser realizada pelo Comitê Local será um mapea-
mento das oportunidades educativas do território. O mapeamento 
é uma atividade para encontrar espaços e organizações que pos-
sam contribuir com a educação e, também, uma ação de mobili-
zação. Ao convocar as pessoas a olhar para nossas cidades com 
esse propósito, apresentamos a ideia de que a educação também 
acontece fora da escola e pode complementar e apoiar o trabalho 
dos professores.

Assim, além de ser convidadas a entender sua própria comunidade, 
as pessoas que participam do mapeamento começam a se reco-
nhecer e a se apropriar do local onde vivem, descobrindo relações 
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e criando vínculos que até então es-
tavam escondidos. Esse exercício 
permite também que as pessoas 
descubram o que não é educativo 
de suas cidades e percebam pro-
blemas ou questões locais que pre-
cisam ser trabalhadas coletivamente, 
que convidam para uma ação coletiva de 
educação.

Após um mapeamento, podemos, por exemplo, perceber que a cida-
de tem pouca sinalização, o que prejudica o trânsito local e a segu-
rança das pessoas. Esse pode se tornar o mote de uma atividade 
interdisciplinar na escola, convidando alunos, professores e dire-
ção a pensarem juntos como melhorar a sinalização do entorno 
da instituição. Se a proposta mobilizar as pessoas, ela pode até se 
tornar uma pauta para o município, encorajando os estudantes a 
descobrirem como funcionam os trâmites para implementação e 
revisão de leis, como funciona a casa legislativa local, qual o papel 
dos vereadores, quem são e como operam as lideranças comuni-
tárias etc. Uma pauta local pode virar aprendizado e mobilização 
social, ampliando o repertório sociocultural e político de toda a 
comunidade.

Como em todos os processos educativos, não há uma única for-
ma de desempenhar esse mapeamento. Cada comunidade, cada 
escola e cada Comitê Local deve levar em conta sua característi-
ca, composição, disponibilidade e interesse, estrutura de funcio-
namento etc. Assim, o planejamento da atividade pode e deve ser 
alterado de acordo com a identidade do território e do grupo em 
questão.
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Etapa 4: Elaboração do plano de ação para 
melhoria da educação na escola na perspectiva 
da integração escola-comunidade

A constituição do Comitê Local e a realização do diagnóstico e do 
mapeamento já são estratégias que, se bem realizadas, aproximam 
a escola, as famílias e a comunidade. No entanto, para consolidar a 
aproximação e garantir que essa parceria se estabeleça de forma 
efetiva e duradoura, é interessante que seja desenhado um planeja-
mento permanente, com previsão de ações contínuas a serem de-
senvolvidas pelo Comitê Local. O planejamento se traduz na elabo-
ração de um plano de ação com estratégias de curto, médio e longo 
prazo, que considerem as questões levantadas no diagnóstico e as 
possibilidades apontadas pelo mapeamento.

Não existem regras para determinar ações específicas. Podem ser 
atividades que melhorem o ambiente físico, que apoiem a escola 
em atividades pedagógicas junto aos estudantes, que ampliem o 
acesso aos recursos educativos da cidade ou que articulem redes 
de serviços. O importante é que as ações reflitam as preocupações 
e os desafios da escola identificados pelo grupo e se constituam 
estratégias que fortaleçam a capacidade da comunidade escolar de 
agir coletivamente. É fundamental também que as ações propostas 
sejam exequíveis, isto é, elas precisam ter condições de realmente 
ser realizadas no tempo previsto, caso contrário o plano de ação 
perde sua confiabilidade.

O plano de ação não tem um formato predeterminado. Cada Comi-
tê Local pode construir seu próprio modelo, a partir de cada reali-
dade. No entanto, é importante que ele indique claramente as ações 
previstas, os responsáveis por cada ação e também os prazos para 
sua realização.
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Acompanhamento e avaliação

Por fim, os encontros e ações do Comitê Local devem ser avaliados 
sistematicamente. Os critérios para tal avaliação devem levar em 
conta aspectos como:

•	 quantidade de participantes;

•	 diversidade dos participantes;

•	 qualidade da participação;

•	 realização das ações propostas.

Além disso, é interessante avaliar a sustentabilidade do Comitê Lo-
cal ao longo do tempo, considerando:

•	 a constância da participação (os representantes comparecem 
em todos os encontros?)

•	 a sustentação da agenda (as reuniões e atividades previstas real-
mente acontecem?)

•	 a autonomia do grupo (quem coordena tem sempre que estar 
presente ou o grupo consegue realizar a reunião na ausência do 
coordenador?)

É ainda interessante prever, nas reuniões do Comitê Local, 
momentos para que seja feita uma avaliação coletiva. Isso permite 
que o grupo identifique suas potências e suas fragilidades e possa, 
a partir disso, se fortalecer.
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