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1. APRESENTAÇÃO

A Política de Educação Integral e Integrada, estabelecida pelo Decreto nº 47.227 foi uma conquis-
ta a partir da visão e perspectiva de atendimento aos estudantes das escolas estaduais de Minas 
Gerais, que: 

(...) visa a assegurar o acesso e a permanência dos estudantes na educação básica, com a 
melhoria da qualidade do ensino e o respeito à diversidade, garantindo-se as condições 
necessárias ao desenvolvimento dos diversos saberes e habilidades pelos estudantes e a 
ampliação da oferta da jornada em tempo integral, em consonância com as metas estabe-
lecidas no Plano Nacional de Educação. (Artigo 1º, Decreto nº 47.227)

Para garantir a Política de Educação Integral e Integrada, é necessário muito esforço e compro-
misso, uma vez que a permanência dos estudantes em uma carga horária ampliada é uma ação 
complexa que exige o apoio estrutural (financeiro, pedagógico) dos órgãos públicos, organização 
e administração da Gestão Escolar, atuação eficaz de toda Gestão Pedagógica e principalmente 
participação dos estudantes.  

Deve-se compreender que o aumento da jornada escola, não assegurará a implementação signifi-
cativa da Educação Integral e Integrada, se não atender aos objetivos previstos no Decreto  Esta-
dual 47.227/17:  

I – Contribuir para a formação integral de crianças, adolescentes e jovens da rede de ensino pública 
do Estado; 

II – Possibilitar a articulação de ações, projetos e programas e suas contribuições às propostas, às 
visões e às práticas curriculares, alterando o ambiente escolar; 

III – ampliar a oferta de saberes, métodos, processos e conteúdos educativos em outros espaços 
socioculturais, no contraturno escolar; 

IV – Incluir os campos das artes, cultura, esporte, lazer, mobilizando-os para a melhoria do desem-
penho educacional e o cultivo de relações entre professores, alunos e suas comunidades;

V – Incentivar o retorno de jovens e adolescentes ao sistema escolar, contribuindo para a elevação 
da escolaridade; 

VI – Fortalecer a rede de educação profissional, com vistas ao aumento da escolarização e à melho-
ria da qualidade da formação do jovem e adulto trabalhador, tendo como centralidade o estudante 
e considerando como dimensões indissociáveis o trabalho, a ciência, a cultura e a tecnologia; 

VII – garantir a proteção social e a formação para a cidadania, incluindo perspectivas temáticas dos 
direitos humanos, consciência ambiental, novas tecnologias, comunicação social, saúde e consci-
ência corporal, segurança alimentar e nutricional, convivência e democracia, compartilhamento 
comunitário e a dinâmica de redes; 

VIII – contribuir para a redução da evasão, reprovação, distorção idade – série, mediante a imple-
mentação de ações pedagógicas para melhoria de condições para o rendimento e aproveitamento 
escolares; 

IX – Oferecer atendimento educacional especializado às crianças, adolescentes e jovens com ne-
cessidades educacionais especiais, integrando à proposta curricular das escolas de ensino regular o 
convívio com a diversidade de expressões e linguagens corporais, incluindo ações de acessibilidade 
voltadas àqueles com deficiência ou com mobilidade reduzida; 

X – Prevenir e combater o trabalho infantil, a exploração sexual e outras formas de violência contra 
crianças, adolescentes e jovens, mediante sua maior integração comunitária, bem como a promo-
ção do acesso aos serviços socioassistenciais. 
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Assim , apresentamos aqui  o Documento Orientador da Educação Integral e Integrada de Minas 
para o Ensino Fundamental  que  considerando as diferenças territoriais e as necessidades de cada 
escola traz uma proposta pedagógica que visa promover a formação integral e a inclusão social 
de crianças e adolescentes  propiciando-lhes oportunidades de desenvolvimento humano e de 
exercício efetivo da cidadania, por meio de experimentações pedagógicas em variados Campos de 
Integração curricular  que se constituem em oficinas e atividades que poderão ser realizadas nas 
escolas estaduais em 2019 .

  Esse Documento oferece subsídios para a atuação dos docentes que atuarão na Educação Integral 
e Integrada apresentando diretrizes para a construção do Projeto Pedagógico da Escola, adequado 
à realidade da comunidade e do território, observando-se os princípios da Educação Integral e 
Integrada, bem como as orientações gerais que norteiam a formacão plena de nossos estudantes.

2. PROPOSTA PEDAGÓGICA
2.1 Currículo Integrado 
A palavra “currículo” teve diferentes significados ao longo da história da Educação. Numa pers-
pectiva mais tradicional, significa a lista dos conteúdos a serem ensinados. Em outras visões como 
a da Escola Nova, por exemplo, refere-se ao conjunto das experiências vividas pelo estudante 
sob a orientação da escola. No contexto do tecnicismo, reporta-se aos arranjos necessários para 
compatibilizar os objetivos com os conteúdos e as atividades do processo de escolarização. Esses 
significados não são simplesmente substituídos uns pelos outros, mas permanecem no imaginário 
dos educadores, até de forma inconsciente - o que leva à necessidade de refletir sobre suas influ-
ências na prática pedagógica. 

As ideias mais atuais consideram o currículo não como algo feito, mas que se faz ao longo do tem-
po e é essa concepção que, aqui, adotaremos: o currículo como um processo que envolve escolhas, 
conflitos e acordos, que ocorrem em determinados contextos.

Na perspectiva do Projeto Pedagógico para as Escolas de Ensino Fundamental de Minas Gerais, 
o currículo integrado é aquele que pode e deve ser praticado por todos os atores educativos da 
comunidade escolar, sejam eles gestores, pedagogos, professores da Educação Básica, educadores 
sociais e outros que atuem na escola com os professores e os estudantes, desde que este currículo 
seja amplamente discutido e construído com a participação dos jovens. Conceitualmente, Santo-
mé1 (1998) explica que a denominação “currículo integrado” tem sido utilizada visando contemplar 
uma compreensão global do conhecimento e promover ações interdisciplinares na sua construção. 
A integração ressaltaria a unidade que deve existir entre as diferentes disciplinas e as formas de 
conhecimento nas instituições escolares.

Bernstein2 (1996) afirma que a integração coloca as disciplinas e cursos isolados numa perspectiva re-
lacional, de tal modo que o abrandamento dos enquadramentos e das classificações do conhecimento 
escolar promova maior iniciativa de professores e estudantes, maior integração dos saberes escolares 
aos saberes cotidianos dos jovens, combatendo a visão hierárquica e dogmática do conhecimento. Em 
síntese, o autor aposta na possibilidade de os códigos integrados garantirem uma forma de socialização 
apropriada do conhecimento, capaz de atender às mudanças em curso no mundo.

Portanto, organizar uma proposta na perspectiva do Currículo Integrado significa muito mais que 
acrescentar novas disciplinas ou ofertar oficinas no contra turno diante da ampliação da jornada. 
Significa construir uma nova postura pedagógica, que rompa com a estrutura fragmentada do cur-
rículo, adotando uma abordagem integradora, que traga os estudantes para o centro do processo 
de formação e que conecte a sua experiência escolar à experiência social.

2.2 O Currículo Integrado nas Escolas Estaduais de Minas Gerais em 2019
Cada escola que ofertará em 2019 a Educação Integral e Integrada nos anos iniciais e finais do 
Ensino Fundamental deverá, portanto, desenvolver um currículo integrado, interdisciplinar e inter-
dimensional, no qual o estudante atue como sujeito, construtor de aprendizagens integradas que 

1  SANTOMÉ, J. T. 1998. Globalização e interdisciplinaridade: o currículo integrado. Porto Alegre: Artes Médicas. 
2  BERNSTEIN, B. 1996.  A estruturação do discurso pedagógico: classe, códigos e controle. Petrópolis: Vozes.
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façam sentido para ele. Aqui chamamos de currículo interdimensional, ou seja, aquele que possi-
bilita o exercício dos atuais quatro pilares da Educação, segundo a Comissão Internacional sobre 
Educação da UNESCO3: o aprender a conhecer, o aprender a ser, o aprender a fazer e o aprender a 
viver. Para que isso ocorra, o que se propõe é a formação integral dos jovens com a ampliação da 
jornada diária de cinco horas-aula para nove horas-aula.

A finalidade geral da ampliação da jornada é proporcionar uma Educação Integral aos estudan-
tes, por meio da efetiva associação entre a formação básica e outros conteúdos e experiências, 
garantindo-lhes a melhoria das aprendizagens em todas as áreas do conhecimento, a construção 
e ocupação da cidade como território educativo e a possibilidade de exercício de voluntariado e 
intervenção social na comunidade, a promoção e o desenvolvimento de habilidades que ampliem 
o letramento em leitura escrita e Matemática.

A Educação Integral é um processo educativo, que parte do reconhecimento do estudante como 
sujeito sociocultural e da necessidade de a prática educativa dialogar com a realidade e com os 
saberes presentes nos territórios, entendidos como “territórios educativos”. Nessa visão, a escola 
passa a dialogar com o bairro, com a cidade, formando uma Rede Educativa.

A Educação Integral, assim, busca inserir a escola em seu território, dialogando com os saberes ali 
produzidos, bem como com os educadores detentores destes saberes - o que demanda a extensão 
da jornada escolar diária, o que por sua vez não é objetivo da política de Educação Integral, mas, 
sim, condição para que ela se efetive. 
3  DELORS, Jacques (org.). Educação um tesouro a descobrir – Relatório para a Unesco da Comissão Internacio-
nal sobre Educação para o Século XXI. Editora Cortez, 7ª edição, 2012.



 DOCUMENTO ORIENTADOR DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO BÁSICA INTEGRAL E INTEGRADA DE MINAS GERAIS • 9

2.3 Campos de Integração Curricular 
Um campo de Integração Curricular se configura em uma ação curricular ou em um conjunto de 
atividades pedagógicas e coletivas, realizadas com grupos de estudantes em que  se desenvolvem 
de forma  integrada os conhecimentos e saberes, relacionando-os com os conceitos e conteúdos 
trabalhados nos componentes curriculares da base comum, explorando os  tempos e o mais va-
riados espaços da escola e do território , e construindo com os sujeitos envolvidos as ações de 
aprendizagem . Constitui-se como um catálogo de possibilidades de aprendizagens e de desen-
volvimento de habilidades , a partir do qual se torna possível superar a fragmentação curricular  e 
articular os  saberes. 

Nesse sentido, o currículo construído em todas as suas dimensões e ações deve ser elaborado de 
forma a garantir a flexibilização, o protagonismo dos estudantes, o desenvolvimento plenos das 
crianças e adolescentes por meio de ações e atividades que contemplem a abordagem de conhe-
cimentos, as experiências e atitudes que se materializam na formação humana integral, gerando 
reflexão crítica, criatividade, e ampliando o letramento social com autonomia.

Um campo de integração curricular permite pensar para além da sala de aula teórica e  reconhecer 
práticas e aprendizagens que podem ser realizadas  em outros espaços que não apenas espaços 
convencionais de ensino e que traz aos estudantes, possibilidades de desenvolver  competências 
e habilidades que os fortalecem enquanto sujeitos que buscam aprender, conhecer e ser feliz ,  e 
que também oferecem aos estudantes , condições de experimentar diferentes aprendizagens que 
os ajudarão na composição de seus projetos de vida.

3. ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO, TEMPOS E 
ESPAÇOS ESCOLARES
O Currículo da Educação Integral e Integrada do Ensino Fundamental para 2019 foi reestruturado 
a partir da perspectiva dos Campos de Integração Curricular, apresentamos abaixo os CAMPOS DE 
INTEGRAÇÃO CURRICULAR – CIC, a serem desenvolvidos: 

I. Acompanhamento Pedagógico (Obrigatório);
II. Educação para a Cidadania (Obrigatório);

III. Projeto de Pesquisa e Inovação Tecnológica;
IV. Esporte e Lazer; 
V. Cultura e Artes;

VI. Memória e História das comunidades tradicionais;
VII. Educação Ambiental e Agroecologia.

As escolas de Educação Integral e Integrada do Ensino Fundamental adotarão um CURRÍCULO 
que expande a carga horária MÍNIMA em 20 horas aulas semanais  no contra turno. Assim, os 
componentes curriculares correspondentes à Base Curricular Nacional Comum serão ofertadas 
em um turno e no contraturno teremos uma parte flexível do currículo com a oferta obrigatória de: 

 04 aulas de Acompanhamento Pedagógico (foco na alfabetização e letramento e em Lín-
gua Portuguesa);

 04 aulas de Acompanhamento Pedagógico (foco na Matemática); 

 02 aulas de Acompanhamento Pedagógico (Biblioteca e Espaços de Leituras);

 02 aulas de Educação para a cidadania e Direitos Humanos. 

Além da oferta de 08 aulas nos demais Campos de Integração Curricular não obrigatórios e de escolha da 
escola conforme necessidades locais, interesse dos estudantes e possibilidade de contratação de pessoal. 

Serão ofertadas aulas/oficinas conforme os campos de Integração Curricular de acordo com a ta-
bela abaixo.
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Caberá à escola a definição dos Campos de Integração Curricular não obrigatórios que serão de-
senvolvidos ao longo do ano letivo e de acordo com a possibilidade de contratação/designação de 
professores. 

Caberá à direção da escola, respaldada pelo colegiado escolar, a definição dos critérios de entur-
mação dos estudantes nos diferentes Campos de Integração Curricular. As turmas de Educação 
Integral e Integrada para o Ensino Fundamental terão limite máximo de 25 estudantes.    

Para que estes Campos de Integração Curricular se materializem em projetos e ações escolares de 
aprendizagem e protagonismo proporcionando um diálogo integrador com a base comum, propo-
mos que ao longo do ano letivo seja realizado um projeto de Pesquisa e Intervenção a partir do 
olhar sobre o entorno da escola por meio de Diálogos Abertos com o território.

Assim propomos a seguinte Matriz Curricular: 

Sugestão Matriz Curricular – Educação Integral e Integrada (Anos Iniciais do Ensino Fundamental)

CAMPO DE INTEGRAÇÃO 
CURRICULAR

ATIVIDADES 1º 
ano

2º 
ano

3º 
ano

4º 
ano

5º 
ano

Acompanhamento Pedagógico  Obrigatória -Alfabetização  
e Letramento 4 4 4 4 4

Acompanhamento Pedagógico  Obrigatória -Matemática 4 4 4 4 4

Acompanhamento Pedagógico  Obrigatória Biblioteca  
e Espaços de Leitura 1 1 1 1 1

Educação para a Cidadania e Direitos 
Humanos Esporte e lazer

Obrigatória Escolha dos  
estudantes e da escola 

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

Cultura e artes Escolha dos estudantes  
e da escola 2 2 2 2 2

História e Memória das Comunidade 
Tradicionais 

Escolha dos estudantes  
e da escola 2 2 2 2 2

Educação Ambiental e Agroecologia Escolha dos estudantes  
e da escola 2 2 2 2 2

Sugestão Matriz Curricular – Educação Integral e Integrada (Anos Finais do Ensino Fundamental)

CAMPO DE INTEGRAÇÃO 
CURRICULAR

ATIVIDADES 6º 
ano

7º 
ano

8º 
ano

9º 
ano

Acompanhamento Pedagógico  Obrigatória -Alfabetização e Letra-
mento 4 4 4 4

Acompanhamento Pedagógico  Obrigatória -Matemática 4 4 4 4

Acompanhamento Pedagógico  Obrigatória Biblioteca e Espaços de 
Leitura 1 1 1 1

Educação para a Cidadania e  
Direitos Humanos Esporte e lazer

Obrigatória 
Escolha dos estudantes e da escola

2
3

2
3

2
3

2
3

Cultura e artes Escolha dos estudantes e da escola 2 2 2 2

História e Memória das  
Comunidade Tradicionais Escolha dos estudantes e da escola 1 1 1 1

Educação Ambiental e Agroecologia 
Projetos de Pesquisa e Inovação Tec-
nológica

Escolha dos estudantes e da escola 
Escolha dos estudantes e da escola

1
2

1
2

1
2

1
2



• DOCUMENTO ORIENTADOR DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO BÁSICA INTEGRAL E INTEGRADA DE MINAS GERAIS12

3.1 Campo de Integração Curricular - Acompanhamento Pedagógico 
(Alfabetização e Letramento, Língua Portuguesa e Matemática)
Esse é o campo de Integração que ampliará, por meio atividades ofertadas o letramento dos estudan-
tes tanto do ponto de vista das linguagens quanto da Matemática . esse é o campo de integração para 
o desenvolvimento do letramento social . Aqui entendido não  como é um método, e sim uma prática, 
inserida nas ações cotidianas da sociedade, havendo portanto, a necessidade de uma mudança nas 
propostas pedagógicas das escolas onde  se possa alfabetizar/calcular-letrando, pois o processo de 
ensino aprendizagem da leitura  da escrita e do cálculo,  na escola, não pode ser visto como um mundo 
à parte e não ter a finalidade de preparar o sujeito para a realidade na qual se insere.

Assim esse Campo de integração curricular precisa, além de integrar as práticas pedagógicas que 
ampliem o letramento e construam um currículo integrado,  também  integrar as pessoas que estão 
no desenvolvimento das ações pedagógicas da escola seja no turno referente à base comum ou no 
contra turno com as atividades da Educação Integral e integrada . 

 Educação Integral e Integrada deve ser trabalhada como uma perspectiva educativa, inerente ao 
funcionamento da escola, por isso a necessidade de sistematizar e ter constante diálogo entre to-
dos os profissionais, mesmo os que não atuam especificamente na Educação Integral e Integrada. 

Inicialmente, inserir a proposta da Política Básica de Educação Integral e Integrada no Projeto 
Político Pedagógico da escola é primordial para validar a perspectiva educativa que a escola 
pretende desenvolver. 

É complexa a discussão de integração e diálogo entre os profissionais responsáveis direto e indi-
retamente pela execução da Política de Educação Integral e Integrada na escola. No entanto, é ur-
gente a consciência e a necessidade deste diálogo pedagógico, para que haja uma concentração de 
esforços que colabore para o avanço na oferta de uma Educação Integral e Integrada de qualidade 
e significativa para os estudantes.  

Algumas ações são propostas para potencializar o fazer educativo durante todo o funcionamento 
da escola. Seguem 6 ações importantes: 
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O CIC – Acompanhamento Pedagógico tem como objetivo o desenvolvimento de atividades que 
contribuam na aprendizagem e ações de intervenção pedagógica aos estudantes nas habilidades e 
competências que devem ser desenvolvidas e ampliadas durante o processo de alfabetização, le-
tramento e aprofundamento da Língua Portuguesa, Matemática e com vistas a melhorar as apren-
dizagens nas demais áreas do conhecimento. 

Além disso o CIC – Acompanhamento Pedagógico é de caráter obrigatório para todas as escolas 
que ofertam a Política Básica de Educação Integral e Integrada, e está subdividido nas aulas de: 

·	 Acompanhamento Pedagógico (Alfabetização e Letramento e Língua Portuguesa)
Acompanhamento da consolidação das habilidades e competências no processo de alfabetização 
e letramento dos estudantes, com atividades a partir de sequências didáticas, que possibilitem 
trabalhar de forma interdisciplinar. 

O acompanhamento da Língua Portuguesa, conforme já discutido no Caderno de Orientações Pe-
dagógicas do Programa Novo Mais Educação – MEC propõe: 

(...) o trabalho com a Língua Portuguesa requer um investimento, desde os anos iniciais, que 
deverá ser ampliado para o 4º e 5º anos, em práticas de ensino e aprendizagem que explorem a 
oralidade, a leitura, a produção de texto escrito e a análise linguística, ou seja, seus elementos 
de discursividade, textualidade, normatividade e apropriação do sistema de escrita alfabéti-
ca. Considera-se que o ensino e a aprendizagem da língua nos anos iniciais, do 1º ao 5 º ano, 
requer um investimento para que os estudantes compreendam e produzam textos orais e es-
critos de diferentes gêneros textuais, nas variadas esferas sociais de interlocução, em suportes 
textuais diversos e atendam a diferentes propósitos comunicativos, atentos às condições em 
que os discursos são criados e recebidos na sociedade. Em vista disso, as crianças têm o direito 
de compreenderem as diversas possibilidades das diferentes funções sociais da escrita e assim 
se apossarem da linguagem e dela fazerem múltiplos usos correntes. Isso demanda práticas 
pedagógicas planejadas, dinâmicas e interdisciplinares.

·	 Acompanhamento Pedagógico (Matemática)
O acompanhamento Pedagógico em Matemática encontrará como formato metodológico a reso-
lução de problemas. Por meio de jogos, brincadeiras, desafios, do uso das tecnologias e da inves-
tigação e experimentação são realizados trabalhos que ampliam a capacidade leitora de gráficos, 
tabelas, de estimativas e quantificações, que ajudam no desenvolvimento das aprendizagens dos 
estudantes em todas as áreas do conhecimento.  O desenvolvimento dessas de habilidades Ma-
temáticas são primordiais e quando não alcançados trazem muitas dificuldades aos estudantes no 
decorrer de sua vida escolar e profissional. 

O planejamento pedagógico das ações de acompanhamento pedagógico deve considerar 
que a Matemática é constituída por vários campos de conhecimento e que as habilidades 
Matemáticas a serem desenvolvidas na escola vão além das relativas ao campo da arit-
mética e da álgebra. É importante propor atividades que possibilitem a consolidação da 
construção do número e das operações numéricas e algébricas, mas também é importante 
a proposição de atividades que possibilitem o desenvolvimento de habilidades no campo 
da geometria, das grandezas e medidas e também do tratamento da informação.

Caderno de Orientações Pedagógicas – PNME 

O desafio que encontramos ao pensar e desenvolver o Acompanhamento Pedagógico na Educação 
Integral e Integrada traz inquietações de todos os profissionais envolvidos com a aprendizagem 
dos estudantes. Para auxiliar os professores orientadores de estudo do CIC Acompanhamento Pe-
dagógico, a SEE por meio da Coordenação de Educação Integral e Integrada construiu o Caderno 
de Orientações Pedagógicas para o Acompanhamento Pedagógico, disponibilizado para todos os 
professores e todas as escolas e facilmente encontrado em XXXX ( site) . 

Em 2019, no CIC - Acompanhamento Pedagógico os estudantes terão o momento de uso da  Biblio-
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teca e de espaços de  Leitura. Esse será um momento demarcado como uma aula e cujo  objetivo  é 
proporcionar aos estudantes atividades que desenvolvam a leitura sistemática, dinâmica e qualitativa 
para que assim as habilidades de escrita e interpretação textual sejam alcançadas e ampliadas. O desen-
volvimento de atitudes e práticas que favoreçam a constituição de leitores assíduos a partir de procedi-
mentos didáticos criativos, seduzindo os estudantes às diferentes possibilidades de leitura e de criação 
de textos. Incentivo à leitura de obras que permitam aos estudantes encontros com diferentes gêneros 
literários e de escrita, especialmente no que se refere ao ler para apreciar/fruir, conhecer e criar. Assim 
os professores orientadores do Acompanhamento Pedagógico juntamente com o Professor para o uso 
da biblioteca/mediador de leitura , deverão organizar e planejar conjuntamente um horário semanal 
destinado à apropriação pelos estudantes tanto do Ensino Fundamental anos iniciais quanto dos anos 
finais , do espaço e do acervo da biblioteca escolar . 

Nesse momento os estudantes poderão fazer leituras individuais, pesquisar temas de seu inte-
resse e construir um artigo apresentando-o posteriormente paras colegas, criar clubes de leitura, 
executar mini seminários sobre a vida e obra de determinado autor entre muitas outras atividades   
possíveis. Para inspirar os professores em seus planejamento o BEM (Bibliotecas Escolares Minei-
ras ) disponibiliza um caderno de orientações para o uso da biblioteca e que pode ser facilmente 
acessado em XXXX

O planejamento dessas aulas deve ser acompanhado pelo especialista da escola e monitorado pelo 
coordenador da Educação Integral e Integrada da escola quando for o caso . 

3.2 Campo de Integração Curricular – Educação para a Cidadania e 
Direitos Humanos  
O Campo de Integração Curricular Educação para a Cidadania, de oferta obrigatória na Educação Integral 
do Ensino Fundamental pretende inserir a perspectiva da educação em direitos humanos, o respeito às 
diferenças e valorização das diversidades e a prática da cidadania. A proposta é ajudar os estudantes 
nas oficinas da EII a se formarem enquanto pessoas responsáveis, autônomas, solidárias, que conheçam 
e exerçam seus direitos e deveres em diálogo e no respeito pelos outros, com espírito democrático, plu-
ralista, crítico e criativo. Para o desenvolvimento das ações nesse CIC, as escolas e professores deverão 
organizar e planejar as atividades sempre a partir de um eixo temático introdutório e escolhendo um 
ou mais dentre outros três eixos temáticos que tratam de assuntos específicos a serem desenvolvidos 
ao longo do ano letivo. No eixo introdutório serão apresentadas algumas noções abrangentes acerca 
dos Direitos Humanos e da Cidadania. E ofereceremos outros três eixos específicos e de livre escolha 
de pelo menos um deles, a respeito dos seguintes temas: Educação para o Consumo; Educação Fiscal e 
Financeira; e Participação Social e Política.

 Para orientar os professores na execução desse CIC a SEE disponibilizará cadernos de orientações 
pedagógicas sobre esse CII que estará disponível em XXX a partir de março de 2019. Também em 
parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda, com o Procon, com o TER-MG disponibilizaremos 
outros materiais paradidáticos que muitos contribuirão para o enriquecimento das aulas e atividades. 

Para cada eixo temático sugerimos a seguintes ementas e possibilidades de temas a serem discu-
tidos com os estudantes. 

Eixo temático introdutório: Educação para a Cidadania e Direitos Humanos 

A proposta aqui é uma reflexão sobre o respeito às diferenças e valorização das diversidades ét-
nicas, de gênero, religiosas, sociais e culturais. Estabelecimento de relações entre Cidadania e De-
mocracia. Compreensão das mudanças e permanências dos direitos humanos ao longo da história. 
Compreensão dos direitos fundamentais. Apresentação da noção de dignidade da pessoa humana 
como fundamento dos direitos humanos. Estudo e análise das lutas históricas pelos direitos. Exa-
me das principais práticas de participação políticas e sociais.

Os possíveis temas a serem trabalhados são: 

● Cidadania e Democracia;

● Historicidade dos direitos humanos;
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● Os direitos fundamentais: direito político; direito social, direitos civis; direitos difusos;

● Dignidade da Pessoa Humana como fundamento dos Direitos Humanos;

● Práticas de participação políticas e sociais;

● Lutas e conquistas por direitos, ações afirmativas e movimentos sociais: as identidades 
étnico-raciais e as relações de gênero.

Educação para o Consumo 

Aqui propomos um estudo das relações entre cultura e consumo em diferentes sociedades. Aná-
lise dos conceitos de Sociedade de Consumo e Indústria de Consumo. Crítica das relações entre 
capitalismo, produção de necessidades e publicidade. Estudo dos direitos dos consumidores. Dis-
cussão sobre o conceito de desenvolvimento sustentável e sobre a importância da preservação 
socioambiental. Análise do impacto das práticas cotidianas de pessoas físicas e jurídicas sobre o 
meio ambiente. Análise das diversas formas de produção dos alimentos. Discussão sobre o concei-
to de segurança alimentar.

Os possíveis temas a serem desenvolvidos em sala de aula são: 
● As relações entre cultura e consumo nas diferentes sociedades;
● Sociedade de Consumo, Indústria do consumo, Produção das necessidades, propaganda 

e publicidade.
● Direitos do Consumidor;
● Preservação socioambiental e Desenvolvimento sustentável;
● Práticas cotidianas que influenciam o meio ambiente (pessoa jurídica e pessoa física);

● Segurança alimentar, sustentabilidade e consumo. 
Educação Fiscal e Financeira
Aqui planejamentos, prevenções e realizações financeiras individuais e coletivas. Noções de or-
çamento, espaço público e privado, tributos e juros compostos para construir consciência cidadã 
sobre o tema. Relações entre Estado e sociedade no que diz respeito principalmente à alocação, 
gestão e aplicação dos recursos públicos, com ênfase na função socioeconômica dos tributos e 
voltada para a compreensão da cidadania como participação social e política e de exercício de 
direitos e deveres. 

Os possíveis temas a serem trabalhados são: 
● A Educação fiscal e financeira e a cidadania;
● Metodologias para a Educação Fiscal e Financeira nas escolas;
● Ética e Responsabilidade social nas Questões Financeiras;
● Despesas e Rendimentos;
● Planejamento a médio e a longo prazo, individual e coletivo;
● Empréstimos;
● Poupança;
● Crédito;
● Funcionamento do orçamento público, alocação de recursos e controle social.

Participação social e política 

A proposta aqui é a discussão sobre as relações entre Estado, mercado e sociedade. Análise dos 
conceitos de Democracia e Ditadura e de suas instituições. Debate sobre os desafios à efetivação 
da participação social e política em contextos desiguais como o brasileiro. Estudo de instrumentos 
da democracia, de instâncias associativas e de suas relações com o campo político-administrativo 
na construção e administração de políticas públicas. Discussão sobre as instâncias e processos de 
participação estudantil no ambiente escolar.
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Possíveis temas a serem trabalhados com os estudantes são:  

● Democracia e Ditadura;

● Eleição: Processos eleitorais; Processo eleitoral brasileiro;

● Organizações e instâncias políticas: partidos políticos, sindicatos, movimentos sociais, as-
sociações comunitárias, sociedade civil organizada, redes sociais;

● Instâncias de participação: Referendo, plebiscito, iniciativa popular, impeachment; Orça-
mento Participativo;

● Fóruns, conferências e audiências públicas;

● Controle social: Comissões, Comitês e conselhos;

● Participação juvenil e estudantil: Grêmios, coletivos juvenis e colegiados escolares;

● Processos de participação e políticos no ambiente escolar. Projeto Político-Pedagógico, 
Regimento Escolar, Plano de Convivência Democrática.

3.3 Campo de Integração curricular - Projetos de Pesquisa e 
Inovação Tecnológica
Esse é um campo de integração do currículo que muito mais que preparar possíveis futuros cientis-
tas, visa formar uma visão de liderança entre os estudantes ao estimular a identificar um problema, 
aplicar um método científico para resolvê-lo e analisá-lo para transmitir seus resultados à sociedade. 

Esse campo poderá incluir atividades relacionadas à Iniciação científica, Introdução às Engenharias, 
Inovação sustentável, Empreendedorismo, Robótica, Soluções tecnológicas, Tecnologia agrícola, 
Construção sustentável, Desenvolvimento de Aplicativos e Softwares, Práticas de laboratórios de 
Ciências e outros temas que possam ser desenvolvidos na escola, sendo que, nesse CIC, a pesquisa 
e Intervenção é obrigatória para todos os estudantes e para todas as turmas.

Como deslocar a Escola do lugar de transmissora de informações para o papel de forma-
dora de sujeitos culturais, de pesquisadores e produtores de conhecimento?

 do conhecimento , de protagonistas ? 

Nos dias de hoje, nosso maior desafio é que os estudantes passem a perguntar e a problematizar 
– são essas competências que os permitem se posicionar como protagonistas de sua própria tra-
jetória escolar. O propósito é fazer com que eles sejam capazes de decidir e comprometer-se com 
as atividades, que saibam projetar-se no tempo e planejar suas ações, e que sejam sujeitos de sua 
própria aprendizagem, como aconteceu na experiência relatada a seguir:

A possibilidade de ampliação da jornada escolar diária levou professores e estudantes a discutirem sobre o 
uso que fariam desse novo tempo. Para isso, começaram a avaliar a atual organização de tempos e espaços 
escolares. Em assembleia, eles chegaram à conclusão que o atual modelo de organização do tempo impedia 
o encontro de estudantes e inviabilizava um trabalho coletivo. Também não permitia saídas e deslocamen-
tos pela cidade, já que as disciplinas estavam organizadas em módulos de 50 minutos.

Para superar esta fragmentação, eles decidiram embarcar em uma nova forma de viver a educação 
dentro da escola, com horários mais alargados e agrupamentos flexíveis, estabelecendo tempos co-
muns a todos os estudantes. Um primeiro tempo comum foi estruturado como e investigação e pes-
quisa: Projetos de Pesquisa e de Intervenção. Decidiram que seria na quarta-feira, nos dois primeiros 
horários, quando os estudantes se agrupavam por interesse, independentemente do ano que estavam 
cursando e, a partir de um problema, organizavam e desenvolviam um projeto de pesquisa, sob a 
orientação de um professor orientador, convidado pelo grupo. 

Às quartas-feiras a escola se transformava. Grupos de estudantes ocupavam pátios, salas, labora-
tórios, quadras. Também outros sujeitos entravam na escola, convidados pelos grupos, para serem 
entrevistados ou para passarem informações relevantes. Todos os grupos tinham um cronograma de 
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trabalho, com previsão de seminários para apresentação do problema e socialização dos resultados. 
Além de aprenderem a realizar pesquisa, os estudantes e professores daquela escola pública aprende-
ram a conviver, a interagir e a assumir responsabilidades pelo processo de formação.

Com base nesse relato, estamos propondo que também nas escolas estaduais de Minas Gerais 
sejam criados tempos comuns para o desenvolvimento de Projetos de Pesquisa e Intervenção.

Para que isso ocorra, é importante garantir que ao longo do ano letivo os estudantes das diferen-
tes turmas envolvidos na Educação Integral na ampliação da jornada elaborem e executem um 
projeto de pesquisa. A sugestão é a de que a Educação integral promova um ou mais horários, em 
que os estudantes agrupados, por afinidade, por séries diferentes ou até mesmo individualmente, 
formulem questões para resolver um problema e pesquisem o tema, atribuindo significados e cons-
truindo suas soluções. A escola tem a função básica de possibilitar que o estudante questione o 
mundo em que vive e passe a se perguntar sobre ele, comece a olhá-lo de uma forma investigativa. 
Nesse sentido, a escola precisa criar boas estratégias de problematização para que os estudantes 
se sintam motivados a aprender.

É com esta perspectiva que, neste (s) horário (s), todos desenvolverão projetos de pesquisa e/ou de in-
tervenção concebidos como uma proposta pedagógica que gere situações de aprendizagem, nas quais 
as disciplinas tornam-se ferramentas de apoio na busca de soluções para o problema proposto, como 
algo desafiador e não apenas como uma dificuldade. Os projetos poderão ser de uma turma, de toda a 
escola ou de um ou de poucos estudantes; poderão versar sobre um tema de livre escolha, que permita 
a cada estudante pesquisar mais profundamente um assunto de seu interesse. O tema de um projeto 
pode ser sugerido pelos estudantes, motivados por questões suscitadas pelos acontecimentos sociais 
ou propostos por um professor ou grupo de professores mobilizados no Projeto. O desafio é transfor-
mar os temas de interesse em problemas que instiguem o grupo a compreendê-los.

3.4 Campo de Integração Curricular – Esporte e Lazer
Pedagogicamente falando esse CIC desafia os professores a não ensinar aos estudantes apenas  
técnica e   movimentos mas a trabalhar distintos aspectos que integrem o  estudante na esfera da 
sua cultura corporal propondo que a atividade física na escola se transforme em uma ação peda-
gógica, mesclando aspectos corporais, habilidades, e múltiplas linguagens .Dessa maneira, dentro 
de uma perspectiva macro de Educação e também de Educação Física, seria de grande importância 
considerar procedimentos, fatos, conceitos, atitudes e valores como conteúdos, todos no mesmo 
grau de relevância no processo de ensino. Assim sendo, o papel da Educação Física não se restringe 
somente a ensinar esporte, ginástica, dança, jogos, atividades rítmicas, expressivas e conhecimen-
to sobre o próprio corpo para todos, em seus fundamentos e técnicas (dimensão procedimental), 
mas sim incluir também os seus valores subjacentes, ou seja, quais atitudes os estudantes podem 
desenvolver com as atividades corporais (dimensão atitudinal). Aqui poderão ser ofertadas aulas e 

AULAS COMPONENTES E MODALIDADE A SEREM TRABALHADAS

1- Esportes coletivos Vôlei, futsal, futebol, handebol, basquete.

2- Jogos de tabuleiro Xadrez virtual, xadrez tradicional, dama, jogos de mesa.

3- Jogos com raquete e com rede divisória Badminton, tênis de campo, tênis de mesa e peteca

4- Ginásticas: Ginastica rítmica, ginástica artística, ginástica acrobática, gi-
nástica aeróbica, yoga e meditação, pilates.

5- Atividades aquáticas: Natação, hidroginástica, polo aquático.

6- Atletismo / Jogos e brincadeiras Atletismo, múltiplas vivências esportivas, lazer e recreação

7 - Lutas: Luta olímpica, judô, taekwondo, boxe, karatê.

8- Esportes de aventura Ciclismo, corrida de orientação, slackline, skate e patins

O quadro é apenas uma sugestão. Escolas, estudantes e professores podem propor outras ações 
e atividades que contemplem as necessidades e desejos das crianças e adolescentes no contexto 
daquela comunidade . 
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3.5 Campo de Integração Curricular – Cultura e Artes
Nesse campo é incentivada a produção artística, as expressões corporais, as atividades físicas, o 
Campo poderá incluir atividades relacionadas à Artes Cênicas, Artes Plásticas, Artes Circenses, 
Artes Marciais, Artesanato, Cultura Regional, Dança, Esportes, Música, ainda poderá realizar expe-
riências que podem ser desenvolvidas com base na criatividade e na autoria dos estudantes, fora 
do currículo tradicional da escola, através de práticas de multiletramento . O objetivo é desenvol-
ver habilidades em tecnologias digitais para utilizar novas linguagens em práticas comunicativas 
estabelecendo um diálogo com as culturas juvenis e alguns aspectos da cibercultura com práticas 
de navegação, postagem e compartilhamento na internet, familiarizando-os com conteúdos que 
circulam na rede por meio do uso de dispositivos móveis próprios de forma mais autônoma e a pro-
dução de conteúdos multimodais indicando novas possibilidades para práticas escolares formais. 

O Campo poderá incluir atividades relacionadas a Ambiente de redes sociais, Animação digital, , 
Cinema, Designer gráfico, Fotografia, Grafite, História em quadrinhos, Informática Básica, Introdu-
ção ao Jornalismo, Jogos digitais, Rádio e outras temáticas que podem ser desenvolvidas na escola.

3.6 Campo de Integração Curricular – Memórias e Histórias das 
comunidades tradicionais
A memória em si é um direito cultural a ser observado e, particularmente, as comunidades tradi-
cionais valorizam essa dimensão de suas vidas. Para além da memória oral, há diferentes recursos 
de documentação e registros iconográficos da história dos mais variados grupos que formam nossa 
nação e que  organizados tornam-se  poderosos instrumentos de aprendizagens e de combate a 
qualquer tipo de exclusão   . Nesse CIC o interesse é a organização de  oficinas que resgatem a cul-
tura  de  comunidades tradicionais quilombolas, de povos indígenas  e de outros tantos grupos , s 
diferenciados da população negra brasileira que, Oficinas que vislumbrem os patrimônios culturais 
da sociedade brasileira e referência positiva para a luta pela cidadania brasileira plena,.

3.7 Campo de Integração Curricular – Educação Ambiental e 
Agroecologia 
Como pensar numa proposta de educação integral tendo o planeta em mente? É com essa per-
gunta que convidamos  professores e estudantes a desenvolverem atividades nesses CIC , que 
busca, por meio da configuração de arranjos educativos locais, promover a formação integral de 
crianças, adolescentes e jovens com a realização de aulas  oficinas de reciclagem , de produções e 
construções sustentáveis e que ampliem os tempos,  os atores, territórios criando oportunidades 
de aprender a salvar o planeta  A proposta é a implementação de projetos  construídos e desen-
volvidos em  espaços educadores sustentáveis e do desenvolvimento de ações de educação am-
biental que têm a intencionalidade pedagógica de se constituir em referências de sustentabilidade 
socioambiental, isto é, atividades que  mantenham uma relação equilibrada com o meio ambiente; 
compensando  impactos do consumo , do lixo e seu descarte , do desperdício de água ,de alimentos 
, com o desenvolvimento de tecnologias apropriadas, que promovam a melhoria da qualidade de 
vida de todos  e que busquem coletivamente soluções para os problemas ambientais da comunida-
de em que a escola está inserida .
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4. DIÁLOGOS ABERTOS COM A CIDADE NA 
PROPOSTA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO 
INTEGRAL E INTEGRADA NO ENSINO 
FUNDAMENTAL
A ampliação da jornada deverá possibilitar o reconhecimento do território muitas vezes invisível 
na rotina diária de um currículo fragmentado e fechado em blocos de 50 minutos e para que efe-
tivamente a educação integral possa articular os estudantes e executar um projeto de pesquisa 
e intervenção , recomendamos que  , por meio da ampliação da jornada as turmas da educação 
integral possam ter pelo menos  uma saída mensal, preferencialmente nas regiões e equipamentos 
vizinhos à escola e com os professores de determinado turno, alternando os dias da semana e os 
turnos durante o ano, de forma que todos os professores possam ser envolvidos. Esse momento 
será destinado à apropriação e diálogo com a cidade, uma vez que a aprendizagem não está restri-
ta ao espaço circunscrito pelos muros da escola. Quando estudantes vivem e convivem em vários 
espaços que a cidade proporciona, eles ampliam as aprendizagens, pois o município, com sua di-
versidade, é um agente educacional possibilitador de inúmeras oportunidades de aprendizagem.

Esse horário comum deverá criar possibilidades de intercâmbio com outros grupos de estudantes, 
de diversas camadas sociais, além de permitir viver os vários espaços públicos que a cidade ofere-
ce. A postura de interlocução e de atuação - aprender e conviver - é a que orienta e se materializa 
nas visitas, excursões, pesquisas de campo, entrevistas e intervenções de diferentes tipos, tão 
importantes quanto atividades em sala de aula. Trata-se de um exercício do olhar. O olhar o ter-
ritório no entorno da escola, aprender nele e com ele e a partir desse olhar propor soluções para 
os problemas do entorno. Essas soluções podem e devem ser o objeto de trabalho da pesquisa e 
intervenção ao longo do ano. 

Para orientar os professores no desenvolvimento desse olhar e dos diálogos abertos com a cidade 
ou território a SEE por mio da Coordenação de Educação Integral construiu e disponibiliza um Ca-
derno de Orientações Pedagógicas sobre os Territórios Educativos. Esse caderno está disponível 
em XXXXX  

5. A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
A Educação Integral e Integrada chega às escolas para subverter a rotina pré-estabelecida e a or-
dem que aliena os estudantes do processo de avaliação de sua formação. A perspectiva formativa 
multidimensional demanda a ruptura com a lógica estabelecida, abalando um equilíbrio que “coi-
sifica” e mensura os sujeitos. Questionar esse equilíbrio é romper com a prática tradicionalmente 
estabelecida de repetição de conhecimentos e saberes; é repensar a previsibilidade das amarras 
que se impõe aos sujeitos em processo de formação; é pensar que o movimento transformador é 
permanente e que uma avaliação além de ser dialógica, precisa se fundar em uma dialética em que 
as sínteses sempre seja desafiada pelas antíteses; que “o que está aí” seja ponto de partida para “o 
que vamos construir aí”.

Portanto a Educação Integral e Integrada exige uma avaliação sem produção de hierarquias, em 
que se compreenda a heterogeneidade dos processos formativos. A sedimentação de um cami-
nho avaliativo centrado na classificação e mensuração está posto. Da mesma forma, está posta a 
necessidade de uma “outra” avaliação. A proposta que aqui se desenha não pretende tocar na “sa-
cralidade” dos rendimentos das disciplinas tradicionais, mas se debruçar de como podemos com-
preender os sujeitos e as escolas de Educação Integral e Integrada a partir de suas experiências 
emancipatórias que se realizam com as novas dimensões da escolarização. É buscar compreender 
qualitativamente essas experiências valorizando suas possibilidades emancipatórias.

Diante desse cenário, passamos a expor e analisar criticamente experiências de avaliação na Edu-
cação Integral e Integrada como forma de se perceber o que esse processo pode ser e, também, o 
que ele não pode ser.
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No caso da Educação Integral e Integrada a avaliação, aqui, deve superar a visão tecnicista, vincu-
lada à padronização.

• Por uma avaliação que se desenvolva na lógica da Educação Integral e Integrada
A avaliação deve adotar uma perspectiva necessariamente emancipatória que permita aos estu-
dantes a compreensão de seus processos formativos, visibilizando aos educadores, à sociedade, à 
família e ao estado, a qualidade da educação. 

Essa avaliação emancipatória comprometida com a formação integral não fala de cima para baixo e 
não verticaliza as decisões, não toma o diálogo como instrumento de manipulação e a participação 
como farsa. Lado outro, a escuta para a tomada consciente de decisões, a educação como prática 
de liberdade e humanização, são alguns dos fundamentos para a superação da lógica do fracasso 
das avaliações classificatórias.

• Avaliação na Educação Integral e Integrada
Ainda, sob a perspectiva freireana, posicionar-se contra a avaliação classificatória, verticalizada e 
antidemocrática, não é ficar contra a avaliação (FREIRE, 2015).

A avaliação tem um grande potencial em revelar para os estudantes o que importa e que não 
importa na formação escolar, sendo necessário, para a Política de Educação Integral e Integrada, 
propor a centralidade da multidimensionalidade como aspecto central e a confiança nos sujeitos 
como fundamento para a construção dos instrumentos avaliativos.

Buscar uma avaliação emancipatória não significa defender uma cisão entre procedimentos e re-
sultados. O que deve se indagar é quem determina os procedimentos e resultados que possibilitam 
a Educação Integral e Integrada. A partir de quais suposições partiremos e quem definirá as hipó-
teses de sucesso?

Portanto, é necessário compreender a avaliação de forma dialética e circular com a sala de aula 
dialogando com a escola e com a avaliação da Política de Educação Integral e Integrada para que 
se retornem à escola e à sala de aula as compreensões do processo como forma de horizontalizar a 
construção da Política e não de impor pré-compreensões de sucesso ou fracasso.

A circularidade da avaliação tem, portanto, na sala de aula seu ponto de partida e seu ponto de 
chegada no movimento transformador que possibilita uma avaliação permanente dos processos 
formativos através das análises de seus procedimentos e resultados.

É a sala de aula, ou melhor, o território apropriado pela escola o locus do desenvolvimento dos 
processos educativos e, portanto, avaliativos. É nesse microambiente que se realiza a avaliação 
do (a) professor (a) e dos (as) estudantes, possibilitando a compreensão das dimensões formativas 
individuais e coletivas.

O registro das propostas dos Campos de integração Curricular, a auto- avaliação docente, as auto- 
avaliações estudantis, os relatórios individualizados produzidos pelos (as) professores (as) são ins-
trumentos necessários para lançar luzes sobre como e qual é a qualidade da Educação Integral e 
Integrada em movimento.

Nesse sentido, uma avaliação emancipatória deve romper com a visão linear que determina que 
primeiro ocorre a aprendizagem e, posteriormente, a verificação da aprendizagem. A avaliação 
deve ser interiorizada nos processos de aprendizagens em justaposição à organização do desen-
volvimento formativo (FREITAS et alli., 2014).

A escola, por conseguinte, é a primeira instância a analisar a qualidade desenvolvida e avaliar os 
processos que estão se curso para aperfeiçoamento da qualidade e superação dos obstáculos. Ela 
tem o dever de registrar a potencialidade dos registros de projetos apresentados para os campos 
de integração curricular para que, democraticamente, as continuidades sejam avaliadas.

Sob a égide da gestão democrática e participativa, os processos avaliativos, bem como seus instru-
mentos, devem ser registrados para que não sejam reiniciados a cada ano a partir do voluntarismo 
individual. É necessária a percepção de perenidade do projeto escolar e da Educação Integral e In-
tegrada, sendo os registros e as avaliações instrumentos fundamentais para o seu desenvolvimento
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A proposta avaliativa da SEE-MG para a Educação Integral e Integrada se volta, assim, para análise 
das qualidades indicadas pelos sujeitos, possibilitando a circularidade, dialeticidade e dialogicidade 
da avaliação.

Os instrumentos avaliativos operam sempre a favor de determinadas lógicas educacionais que em 
última instância visam responder sempre a seguinte pergunta: que sujeitos queremos formar? 

Nesse sentido, a proposta de formação humana integral, expressa no Decreto n. 47.277/17 vai ao 
encontro de uma concepção de avaliação emancipatória que potencializa a participação dos sujei-
tos, se consolidando dentro de uma perspectiva diagnóstica e formativa.

É neste sentido que os instrumentos avaliativos se incorporam aos paradigmas da Educação Inte-
gral e Integrada. Em outras palavras, tais instrumentos, devem estar à serviço de uma concepção 
de educação humanizadora e integral, que rompe com a lógica somativa, classificatória, punitiva, 
que compreende a avaliação como seleção e exclusão. 

É fundamental também acoplar a avaliação emancipatória aos instrumentos que possibilitem a 
escola o diagnóstico das habilidades a serem desenvolvidas nos sujeitos protagonistas da política, 
no intuito de potencializá-las dentro da perspectiva de formação integral. Assim, a avaliação, bem 
como os instrumentos avaliativos, se torna referência para o constante ato de reflexão por parte 
dos sujeitos escolares e da própria instituição, acerca da condução da implantação da proposta. 

A avaliação serve de diagnóstico também do processo de desenvolvimento dos estudantes no tocante 
às habilidades fundamentais para uma formação integral e no que diz respeito à participação destes na 
consolidação da política. Avaliar nesse sentido só pode ser feito com os estudantes, e não sobre eles, 
separado deles. Cada instrumento avaliativo diagnóstico utilizado, torna-se emancipatório quando pos-
sibilita que estes sujeitos participem de sua própria avaliação conjuntamente com os docentes.

Os instrumentos avaliativos devem servir para a reflexão acerca das competências e habilidades 
necessárias a uma formação integral e proporcionar à equipe gestora, professores e estudantes, o 
diagnóstico realizado em conjunto, garantindo o protagonismo estudantil e a possibilidade forma-
tiva da avaliação. 

Competência, nessa perspectiva, é compreendida através da associação entre a mobilização de 
conhecimentos (conceitos), de habilidades (práticas cognitivas, afetivas, psicomotoras e socioemo-
cionais), e de atitudes e valores para refletir e intervir em demandas complexas da vida cotidiana e 
do mundo do trabalho, potencializando assim o pleno exercício da cidadania. Contudo, as habilida-
des não são prescrições de ações ou condutas esperadas pelo docente, nem indicativos metodo-
lógicos da prática docente no cotidiano escolar. Tampouco regras padronizadas em que todos os 
estudantes devem desenvolver no devido tempo.

As competências e habilidades, quando a serviço de lógicas emancipatórias numa perspectiva de 
avaliação multidimensional, servem como referências para reflexão do constante processo de de-
senvolvimento dos sujeitos que compõem a escola. Assim, os instrumentos que se estruturam por 
essas habilidades operam no mesmo sentido: possibilitando às escolas a capacidade de mensura-
ção não do resultado, mas do processo; não da seleção; mas do registro singular daquele sujeito 
que, juntamente ao docente, refletiu, debateu e participou de seu próprio processo avaliativo. 

Nesse sentido, as fichas avaliativas se constituem como um importante instrumento avaliativo que 
permite ao mesmo tempo, o protagonismo estudantil, pois potencializa a participação do estudan-
te em seu próprio processo avaliativo, e possibilidade de mensuração à escola e à SEE/MG, pois é 
estruturado a partir de itens que correspondem às habilidades calcadas na lógica multidimensional 
da formação integral. 

Essas fichas devem ser ressignificadas pelas instituições de ensino em meio às suas singularidades, 
não são amarras às escolas, pelo contrário, são alternativas que servem como possibilidade da pro-
dução de um instrumento que deve ser utilizado dentro da lógica emancipatória aqui explicitada.
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O que seria essa lógica emancipatória, portanto, sob a estrutura das fichas avaliativas? Os itens 
abaixo têm por objetivo explicitar cada uma das potencialidades e dimensões das fichas, calcadas 
sob a lógica multidimensional e da humanização. Conforme explicitado aqui, tal proposta corres-
ponde especialmente aos novos saberes que ganham protagonismo a partir da política de educa-
ção integral e integrada. Sendo assim, estes novos saberes são ofertados através dos campos de 
integração curricular da política e é com base neles que a proposta será realizada: 

·	 A construção das fichas se dará a partir de CIC; isto é, cada um desses campos de integração 
curricular deve ser avaliado sob a perspectiva emancipatória. É necessário, para isso, que as 
escolas tenham ciência dos cadernos de orientação para cada CIC, de modo a inserir em seu 
cotidiano, as habilidades e competências previstas.  As escolas, desse modo, construirão as 
fichas com base nas habilidades previstas nos campos de integração curricular e também 
tendo como parâmetro suas próprias demandas e ressignificações. 

·	 Os itens avaliativos das fichas correspondem às habilidades demandadas pelos CICS. Os su-
jeitos escolares preencherão cada item relativo a uma habilidade necessária ao Campos  de 
integração curricular específico. É crucial que essas habilidades abarquem toda a dimensão 
do sujeito e não apenas um aspecto cognitivo. Esse é o momento de consolidar a avaliação 
multidimensional abarcando habilidades que integrem o sujeito como um todo. 

·	 Para cada item avaliativo corresponde às habilidades, há uma legenda que sistematiza de 
forma mais didática o entendimento da ficha avaliativa. Essa legenda possibilita às escolas e 
secretarias a mensuração dos resultados, não para classificar e punir, mas para diagnosticar 
e refletir o processo de implantação cotidiana da proposta, garantindo assim o aspecto for-
mativo da avaliação. 

·	 Essas legendas podem ser construídas através de conceitos e/ou frases, se afastando, por-
tanto, de uma lógica meramente numérica que se aproxima de um caráter de nota/índice, 
que pode acabar gerando comparações, ranqueamentos e classificações entre estudantes e 
entre escolas.

·	 Ao final das fichas avaliativas, é necessário um campo para observações gerais que podem 
ser feitas tanto por docentes quanto por estudantes. Tal espaço permite uma análise mais 
qualitativa das especificidades que decorrem de cada processo cotidiano de uma escola.

·	 O preenchimento das fichas deve ser feito em conjunto; cada estudante deve debater os 
itens correspondentes às habilidades com seu docente, de modo que juntos, via diálogo, 
cheguem a um consenso de qual campo marcar com base na legenda estabelecida. A de-
cisão conjunta entre esses atores, garante o protagonismo estudantil, valor fundamental 
respaldado pelo Decreto n. 47.277/17, potencializa o caráter emancipatório da avaliação ao 
inserir o estudante em seu próprio processo avaliativo, chamando-o à responsabilidade de 
seu próprio processo de ensino e aprendizagem. 

·	 As fichas podem ser preenchidas quinzenalmente, mensalmente ou bimestralmente, a critério 
de cada instituição de ensino. Vale reiterar que as fichas avaliativas são horizontes e não prescri-
ções a serem seguidas de forma padronizada às escolas.

Com o objetivo de fornecer um exemplo ilustrativo dos aspectos acima retratados, sugere-se aqui 
um modelo de uma ficha avaliativa calcada no paradigma emancipatório de avaliação, com base 
em habilidades que abarcam a formação integral dos sujeitos. Para tal, o campos de integração 
curricular Esporte e Lazer foi escolhido para exemplificar a possibilidade:
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6. ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL E 
INTEGRADA NO ENSINO FUNDAMENTAL 
6.1 DA OFERTA E SELEÇÃO DOS ESTUDANTES
A Educação Integral e Integrada nas escolas estaduais conforme sua estrutura e possibilidade de 
oferta, poderão atender todos os estudantes do Ensino Fundamental, a partir do Plano de Atendi-
mento apresentado no ano de 2018. 

·	 Na impossibilidade da escola atender a todos os estudantes da Educação Integral e Inte-
grada no Ensino Fundamental, adotaremos os seguintes critérios em 2019 para a definição 
dos estudantes participantes: 

·	 aqueles que estão em situação de risco, vulnerabilidade social e sem assistência;

·	 aqueles cujas as famílias beneficiárias no Programa Bolsa Família; 

·	 aqueles em defasagem idade/ano de escolaridade; 

aqueles que estimulam seus colegas – incentivadores e líderes positivos

O objetivo destes critérios, sustentados no princípio da equidade, é reduzir a desigualdade educa-
cional a partir da ampliação da jornada escolar e da oferta de conteúdos diversificados, integrados 
aos currículos básicos. Minas Gerais por meio das ações da Subsecretaria de Educação Básica tem 
envidado todos os esforços para que a Educação Integral e Integrada se configure como um direito 
de todos os estudantes e para que todos aqueles que desejem participar das atividades tenham 
esse direito garantido.

6.2 REGISTRO DAS INFORMAÇÕES
A concretização de uma Política Básica de Educação Integral e Integrada de qualidade é feita com 
responsabilidade na gestão das informações e no bom uso dos dados públicos, garantindo assim a 
ampliação dos ganhos educacionais alcançados.  

Orientamos as escolas e as Superintendências Regionais de Ensino a sistematizarem os dados 
específicos da Educação Integral e Integrada. O principal sistema da Secretaria de Estado de Edu-
cação é o SIMADE, portanto, a base de consulta e gestão das informações da Política se dará pelo 
mesmo. O uso indevido ou descuidado do sistema, não atentando a realidade existente, bem como 
às orientações ora postas, acarretará na má utilização dos recursos públicos e na ineficiência na 
oferta de uma educação de qualidade para nossos estudantes. Além do preenchimento correto do 
SIMADE, faz-se necessário que as escolas e as SRE se comprometam em monitorar, continuamen-
te, as atividades e ações realizada no âmbito da Educação Integral e Integrada, perpassando todos 
os pontos inseridos na Política – quantitativo de estudantes, turmas, atividades desenvolvidas e 
profissionais atuantes. 

A) As turmas de Educação Integral terão etapas definidas no sistema, podendo conter: 

B) Estudantes do 1º ao 5º ANO; 

·	 Estudantes do 6º ao 9º ANO.

·	 As atividades são agrupadas por Campo de Integração Curricular. Elas podem 
ser alteradas dentro do mesmo Campo de Integração Curricular após o início das 
atividades, no entanto, não recomendamos tal alteração após definição do quadro de 
profissionais responsáveis pelas atividades; 

·	 Após a definição dos Campo de Integração Curricular e submetida a turma para 
aprovação, não será possível a substituição, inclusão ou exclusão de Campo de 
Integração Curricular;

·	 As escolas deverão ofertar atividades de no mínimo UM Campo de Integração 
Curricular e no máximo CINCO;

·	 Os Campos de Integração Curricular “Acompanhamento Pedagógico” e “Educação 
para a Cidadania e Direitos Humanos são OBRIGATÓRIOS;



• DOCUMENTO ORIENTADOR DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO BÁSICA INTEGRAL E INTEGRADA DE MINAS GERAIS26

·	 A escola deve certificar quais atividades serão ofertadas em cada Campo de Integração 
Curricular. Uma vez selecionado e a turma aprovada (pela SRE ou pela SEE, quando for 
o caso), não será possível alterar, excluir ou incluir Campo de Integração Curricular.

1. As escolas poderão registrar no sistema uma das três opções de “Local de 
Funcionamento”, onde as atividades de Educação Integral são ofertadas: 

2. Mesmo Local: turmas que ofertam ativades de Educação Integral e Integrada 
na própria escola;

·	 Outro Espaço: turmas que ofertam continuamente atividades da Educação Integral 
em outro local pré-definido pela escola. Por exemplo: Clube Y, Academia X, Quadra 
Poliesportiva W, Sede da Asssociação Cultural J ou nos Polos de Educação Integral e 
Integrada de Minas Gerais .

·	 O funcionamento das turmas de Educação Integral depende de aprovação pela SRE. 
Para as turmas com número de alunos entre o limite mínimo permitido de 10 a 19 
alunos é necessário a autorização da SEE. 

·	 A associação de docentes às turmas de Educação Integral e Integrada é obrigatória 
e imediata, assim que a escola definir seu quadro de profissionais que atuarão na 
Educação Integral e Integrada.  

A data de início das ações da turma é a data de início das atividades com os estudantes 
e professores, que deve ser a de associação dos professores no SIMADE. 

6.3 FREQUÊNCIA ESCOLAR
1.1 Garantir o acesso será condição na Educação Integral e Integrada para os estudantes, mas é 

preciso garantir a permanência, pois só assim estaremos resguardando o direito à Educação 
Integral e Integrada. Assim, a frequência nas atividades desenvolvidas na Educação Integral e 
Integrada seguirá a normativa estabelecida pela Resolução SEE nº xxxx, de 

6.4 OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA 
NO ENSINO FUNDAMENTAL
A Educação Integral e Integrada em Minas Gerais é conduzida por uma equipe gestora e por pro-
fessores da Educação Básica, com o apoio dos demais servidores da escola. Assim para, compor 
o quadro de profissionais da Educação Integral e Integrada em 2018 é necessário a articulação e 
empenho da:

a. Direção Escolar; 

b. Especialista de Educação Básica; 

c. Professores: Professor Orientador de Estudo e Professor de Oficinas; 

d. Professor Coordenador - para escolas com 4 (quatro) ou mais turmas em funcionamento 
no SIMADE;

e. Auxiliar de Serviço de Educação Básica - ASB;

Demais profissionais da escola. 

a) As escolas estaduais que ofertarão a Política Básica de Educação Integral e Integrada no 
Ensino Fundamental em 2019, seja com recursos do Programa Novo Mais Educação ou 
com recursos do Tesouro Estadual deverão se organizar e formular a proposta curricular 
levando em consideração os seguintes aspecto relativos à organização administrativo –
pedagógica e quadro de pessoal: 

b) O quantitativo obrigatório de 04 (quatro) aulas semanais de Acompanhamento Pedagógico 
para Alfabetização e Letramento e Língua Portuguesa, 04 (quatro) aulas semanais de Acom-
panhamento Pedagógico em Matemática, 01 (uma) aula semanal de Biblioteca e Espaços de 
Leitura e 01 (uma) aula semanal de Educação para a Cidadania e Direitos Humanos. 
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 Os critérios e procedimentos da Resolução SEE nº 3995, de 24 de outubro de 2018, para inscrição e, 
classificação e designação de candidatos para o exercício de função pública na Rede Estadual de Ensino. 

As escolas estaduais que ofertam a Educação Integral e Integrada devem ter atenção às Resolu-
ções e ofícios vigentes para a composição do quadro de pessoal, cumprindo todas as exigências.

Faz-se necessário destacar que os professores, tanto de “Orientação de Estudos”, do Campo de 
Integração Curricular de Acompanhamento Pedagógico, quanto os professores de “Oficinas”, po-
derão assumir mais de uma atividade. Esses professores deverão apresentar Plano de Trabalho, 
conforme modelo a seguir:  

PLANO DE TRABALHO

NOME COMPLETO 
MUNICÍPIO

CAMPO DE INTEGRAÇÃO CURRICULAR 
ATIVIDADES 
CONTEÚDOS QUE INTEGRAM COM O CURRÍCULO BÁSICO: 

INTRODUÇÃO

PROBLEMATIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA(S) ATIVIDADE(S)

JUSTIFICATIVA

O QUE SE ESPERA ALCANÇAR COM OS ESTUDANTES

METODOLOGIA QUE SERÃO UTILIZADAS

PREVISÃO/PROPOSTA DE ATIVIDADES E CRONOGRAMA (citar no mínimo TRÊS)

As escolas estaduais que desenvolvem as atividades de Educação Integral e Integrada em espaços 
fora da escola deverão seguir rigorosamente todo o processo de inserção de dados no SIMADE. 

Através do SIMADE serão autorizadas a organização do quadro de pessoal e repassados os re-
cursos financeiros necessários para as ações da Educação Integral e Integrada, portanto o sistema 
deve estar rigorosamente alimentado e deve trazer dados reais e atualizados.

a. Equipe gestora e professor coordenador
Para o desenvolvimento da Educação Integral e Integrada no Ensino Fundamental haverá uma 
equipe de acompanhamento e desenvolvimento das ações, composta pelo diretor da escola e por 
um PROFESSOR COORDENADOR, preferencialmente efetivo/a, indicado/a pela direção da esco-
la e referendado/a pelo Colegiado Escolar, dentre os/as profissionais que atuam na escola, e para a 
escola que ofertar pelo menos 04 turmas de Educação Integral e Integrada no Ensino Fundamental. 

A escola que ofertar 4 turmas de Educação Integral e Integrada terá um PROFESSOR COORDENADOR.  

Para atuar como PROFESSOR COORDENADOR, o/a professor/a indicado/a deverá cumprir a to-
talidade de sua carga horária, ou seja, 24 horas semanais. Para a indicação do/a professor/a coor-
denador/a, a escola deverá observar a seguinte ordem de prioridade:

I. Professor/a efetivo/a, regente de aulas.

II. Professor/a designado/a, regente de aulas.

O professor coordenador tem uma função articuladora, formadora e transformadora, portanto, 
é o elemento mediador entre currículo e professores. Assim, esse profissional vai auxiliar os pro-
fessores a fazer as necessárias articulações curriculares, considerando suas áreas específicas de 
conhecimento, os estudantes com quem trabalham, a realidade sociocultural da escola e os demais 
aspectos das relações pedagógicas e interpessoais que se desenvolvem na sala de aula e na Ins-
tituição de Ensino. Ele tem uma função mediadora, no sentido de revelar/desvelar os significados 
das propostas curriculares, para que os professores elaborem seus próprios sentidos, a fim de 
operacionalizar determinadas propostas, de acordo com a sua trajetória de formação e de docên-
cia, o momento histórico e os compromissos da escola e do estudante. Desta forma, compete ao 
professor coordenador:
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– Como articulador, seu papel principal é oferecer condições para que os professores trabalhem 
coletivamente as propostas curriculares em função da realidade escolar, promovendo a interdisci-
plinaridade e a integração, evitando-se a fragmentação do conhecimento. 

– Como formador, oferecer condições a outros profissionais de se aprofundarem em sua área específica. 

– Como transformador, cabe-lhe o compromisso com o questionamento, ou seja, ajudar o pro-
fessor a ser reflexivo e crítico em sua prática, estimulando a pergunta, a dúvida, a criatividade, a 
inovação e o diálogo, que culminem em mudanças na prática pedagógica.

– Como estimulador, para instaurar na escola o significado do trabalho coletivo, possibilitando 
ações de parceria, de modo que, movidas por necessidades semelhantes, as pessoas se impliquem 
no desenvolvimento de ações para atingir objetivos.

Em síntese, o PROFESSOR COORDENADOR será, então, aquele que, conhecendo a proposta 
curricular do Programa aqui evidenciada, possibilitará que novos significados sejam atribuídos à 
prática educativa da escola e à prática pedagógica dos professores. 

Importante: o professor coordenador deverá trabalhar junto com o especialista, e ambos terão como 
papel principal propiciar o ensino integrado entre a Base Comum e os Campos de Integração Curricular. 

b. Perfil dos profissionais da Educação Integral e Integrada
Profissionais que possuam perfil e compreensão da Política de Educação Básica Integral e Integra-
da, bem como metodologias e atividades diferenciadas desenvolverá um trabalho com resultados 
significativos na Educação Integral e Integrada. Para atuar na Educação Integral e Integrada os 
profissionais devem ser:

(i) Receptivos 

(ii)  Dinâmicos

(iii)  Abertos para o desenvolvimento de relações interpessoais e profissionais que favoreçam o 
trabalho coletivo com toda a equipe da escola

(iv) Ter facilidade para produzir textos e elaborar relatórios

(v) criativos 

(vi) Ter disponibilidade para conhecer a comunidade na qual atuará

A Educação Integral e Integrada é responsabilidade de todos da escola que deve dar atenção à in-
dissociabilidade do educar/cuidando ou do cuidar/educando, incluindo acolher, garantir segurança 
e alimentar a curiosidade, a ludicidade e a expressividade das crianças, dos adolescentes e dos 
jovens, reafirmando os três princípios:

·	 Éticos – no sentido de combater e eliminar quaisquer manifestações de preconceitos e discriminação;

·	 Políticos – defendendo o reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania;

·	 Estéticos – valorizando as diferentes manifestações culturais, especialmente as da cultura bra-
sileira e a construção de identidades plurais e solidárias.
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Professor Coordenador

Deverá ser escolhido pela 
direção da escola e pelo 
Colegiado Escolar dentre os 
professores e ou Especialis-
tas da Educação Básica que 
atuam ou já atuaram na Edu-
cação Integral e Integrada.

Responsável em coordenar 
as Ações de Educação Inte-
gral e Integrada na escola.

Perfil necessário: 

Ter dinamismo, receptividade e dispo-
nibilidade para conhecer a escola, bem 
como a comunidade escolar e de seu 
entorno; possuir e se dispor a construir 
boas relações interpessoais com toda 
a equipe da escola. Ter competência 
e habilidade de gestão e coordenação 
de equipe. Compreender a proposta e 
desenvolvimento da Política Básica de 
Educação Integral e Integrada. 

A escola que desenvolve atividades 
com 4 (quatro) ou mais turmas de Edu-
cação Integral no mesmo turno terá um 
professor comunitário/coordenador 
com carga horária de 24 (vinte e quatro) 
horas, conforme Resolução SEE 3.660, 
de 01 de dezembro de 2017. 

Como o professor coordenador não es -
tará em cargo de docência de turma, e 
sim fora da regência, deverá cumprir a 
carga horária integralmente. 

Atribuições: 

·	 Dedicar-se na organização e no planeja-
mento das ações da Educação Integral e 
Integrada; 

·	 Auxiliar os professores na elaboração 
e no desenvolvimento das atividades 
educativas;

·	 Planejar, realizar e participar das reu-
niões com os professores e pais/respon-
sáveis dos estudantes; 

·	 Articular visitas aos espaços externos 
da escola, focando em uma perspectiva 
territorial e cartográfica da comunidade 
que a escola está inserida; 
 

·	 Promover integração entre o ensino 
regular e as ações de Educação Integral 
e Integrada; 

·	 Elaborar relatórios e atender as deman-
das da escola no que tange à Educação 
Integral e Integrada, fomentando a reali-
zação de atividades interdisciplinares; 
 

·	 Atender as demandas da SRE e da SEE/
MG, no que tange à Educação Integral e 
Integrada.

Professor Orientador de Estudos

Responsável em minis-
trar as aulas de Orien-
tação de Estudos.

Perfil necessário: 

Ter dinamismo e criatividade, de-
senvolvendo atividades diferencia-
das com metodologias direcionadas 
à formação integral do estudante, 
focando no seu desempenho cog-
nitivo, ético, político e estético.

Atribuições: 

·	 Diagnosticar as necessidades dos estudantes, tanto 
atitudinais quanto cognitivas, que serão atendidos 
na Educação Integral e Integrada;

·	 Elaborar e desenvolver o planejamento conforme 
diagnóstico da turma/estudantes, contemplando 
discussão com os professores do ensino regular;

·	 Apresentar e discutir com o Coordenador da Edu-
cação Integral e Integrada da escola as demandas 
de dificuldades de sua turma/estudantes e traçar 
estratégias junto com os professores do ensino re-
gular e da Educação Integral e Integrada para sanar 
suas dificuldades e deficiências;

·	 Elaborar relatórios para a Coordenação da Educa-
ção Integral e Integrada da escola para análise, ve-
rificação e tomada de providências, se necessário; 

·	 Atender as demandas da escola, da SRE e da SEE/
MG, no que tange à Educação Integral e Integrada. 
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Professor de Oficinas

Responsável em mi-
nistrar as oficinas e 
atividades dos Cam-
pos de Integração 
curricular, conforme 
escolha da escola.

Perfil necessário: 

Ter dinamismo e criati-
vidade, desenvolvendo 
atividades diferenciadas 
com metodologias dire-
cionadas à formação inte-
gral do estudante, focan-
do no seu desempenho 
cognitivo, ético, político e 
estético; elaborando suas 
atividades com foco nos 
objetivos do Campo de 
Integração Curricular em 
que está responsável.

Atribuições: 

·	 Diagnosticar as necessidades dos estudantes, tanto atitudinais 
quanto cognitivas, que serão atendidos na Educação Integral e 
Integrada;

·	 Elaborar e desenvolver o planejamento conforme diagnóstico da 
turma/estudantes, contemplando discussão com os demais profes-
sores da Educação Integral, bem como do ensino regular;

·	 Apresentar e discutir com o Coordenador da Educação Integral 
e Integrada da escola as demandas e dificuldades de sua turma/
estudantes e traçar estratégias junto aos demais professores da 
Educação Integral e Integrada e do ensino regular para sanar suas 
dificuldades e deficiências;

·	 Elaborar projetos e atividades com foco no desenvolvimento do 
Campo de Integração Curricular selecionado pela comunidade es-
colar, atendendo a perspectiva da formação humana e atitudinal do 
estudante; 

·	 Trabalhar em processos colaborativos e orientar o processo criativo 
dos alunos;

·	 Participar de reuniões de planejamento e realizar atividades extra-
curriculares no ambiente escolar e/ou fora da escola;

·	 Desenvolver atividades interdisciplinares, com o apoio do professor 
coordenador e a colaboração dos demais professores, tanto da Edu-
cação Integral quanto do Ensino Regular

·	 Elaborar relatórios para a Coordenação da Educação Integral e Inte-
grada da escola para análise e verificação e tomada de providências, 
se necessário; 

·	 Atender as demandas da escola, da SRE e da SEE/MG, no que tange 
à Educação Integral e Integrada. 

Auxiliar de Serviços Básicos (ASB)

Perfil necessário: ser zeloso no trato com 
os estudantes e a comunidade escolar, ter 
cuidado com o material utilizado no preparo 
dos alimentos e saber preparar o almoço e 
as refeições complementares.

Atribuições: 

·	Receber os gêneros destinados às merendas e refeições complementares 
e armazená-los adequadamente, conforme recomendações técnicas;

·	Respeitar o preparo dos cardápios estipulados, seguindo, dentro do pos-
sível, as quantidades sugeridas. Manter limpos os locais de despensa, 
cozinha e refeitório e demais espaços utilizados pela Educação Integral;

·	Estar presente no horário de almoço para dar suporte e incentivar os es-
tudantes durante a refeição e comparecer a todas as reuniões e cursos de 
aperfeiçoamento, quando convocados.
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6.5 FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA 
NO ENSINO FUNDAMENTAL 
O financiamento das ações de Educação Integral e Integrada envolve 3 (três) formas de repasse 
de recurso

I. Recursos do governo federal pelo Programa Novo Mais Educação ; 

II. Recursos do MEC por meio do PDDE / Educacenso.

III. Recursos do Tesouro Estadual  

Sobre o financiamento com Recursos do Governo Federal
O Governo Federal disponibiliza recursos às escolas estaduais para a realização de atividades de 
Educação Integral, principalmente por meio do Programa Novo Mais Educação. 

A partir da adesão ao Programa Novo Mais Educação e deferimento do MEC, será providenciado a 
descentralização do recurso pelo FNDE.  

Além dos recursos específicos do Programa Novo Mais Educação, o Ministério da Educação – MEC 
também transfere recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, direta-
mente ao Caixa Escolar das escolas, uma vez por ano, por meio do Programa Dinheiro Direto na 
Escola – PDDE. Esses recursos podem ser utilizados tanto para a manutenção e custeio quanto 
para a aquisição de material permanente. Para receber os recursos, a Caixa Escolar deverá estar 
apta, com a documentação constante no art. 2º, do Decreto nº 45.085/2009 e regular com a pres-
tação de contas.

Sobre o financiamento com Recursos do Governo Estadual
A Política de Educação Básica Integral e Integrada disponibiliza recursos às Caixas escolares para 
o desenvolvimento das atividades. Os recursos são disponibilizados de acordo com o número de 
estudantes registrados pela escola no SIMADE. De acordo com a disponibilidade orçamentário-
financeira do estado, são repassados recursos da natureza de custeio, capital e alimentação. Para o 
recebimento dos recursos, a escola, por intermédio da Caixa Escolar, assina Termo de Compromis-
so com a Secretaria de Estado de Educação. 

7. A EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA QUE 
ATENDEM ÀS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE 
INTERNAÇÃO
A Educação Integral e Integrada4 parte da concepção de uma educação libertadora, que garante 
a formação humana e o desenvolvimento integral dos estudantes, ou seja, considerando todas as 
dimensões do ser – cognitiva, emocional, social, cultural, intelectual e física.

Nessa perspectiva, o estudante ocupa a centralidade da proposta educativa e é considerado, so-
bretudo, como sujeito de direitos, ou seja, indivíduo que apresenta demandas e necessidades es-
pecíficas e a quem deve ser garantido o direito de opinar e escolher sobre as questões que lhe 
afetam. Desse modo, torna-se fundamental considerar suas particularidades, e compreender que 
sua história, território, saberes e vivências influenciam diretamente no seu desenvolvimento e no 
seu processo de aprendizagem.

Considerando a singularidade dos adolescentes do Sistema Socioeducativo, que já trazem consigo 
uma história de distorção idade/ano e evasão escolar, a proposta de Educação Integral e Integrada 
para as escolas que atendem às Unidades Socioeducativas para o ano de 2018 deverá contemplar 
atividades mais dinâmicas e lúdicas, mas, que, ao mesmo tempo, auxiliem nas dificuldades e con-
tribuam para a diminuição da defasagem escolar.

As atividades de Educação Integral nas escolas que atendem às Unidades Socioeducativas de In-
ternação, deverão ser ofertadas seguindo as orientações contidas no Documento Orientador da 
4 
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Educação Integral e Integrada e nos Ofícios Circulares da Coordenação da Política de Educação 
Básica Integral e Integrada da SEE/MG.

Para esse atendimento , instruções normativas complementares serão enviadas em ofícios da Co-
ordenação da política de Educação Integral. 

8. EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA NAS 
ESCOLAS DO CAMPO, ESCOLAS INDÍGENAS E 
ESCOLAS QUILOMBOLAS
A educação se configura dentro dos territórios, na relação com as comunidades e entre seus indiví-
duos e é, intrinsicamente social. Essa interação é ainda mais forte quando se considera os aspectos 
culturais e históricos das comunidades, em especial daquelas tradicionais, como é o caso das co-
munidades quilombolas, indígenas e do campo. 
O desenvolvimento da Política Básica de Educação Integral e Integrada nestas escolas está pauta-
do fundamentalmente pelos princípios de respeito e organização social destas populações, com o 
objetivo de fortalecer o papel da comunidade e da escola como responsáveis pela aquisição dos 
conhecimentos.
A continuidade do diálogo e do acompanhamento sistemático na Educação Integral e Integrada 
são ações elementares e qualificadas nas Escolas do Campo, nas Escolas Indígenas e nas Escolas 
Quilombolas de Minas Gerais. 
Para as atividades de 2019, as Escolas do Campo, Indígenas e Quilombolas seguirão normalmente 
o cronograma de criação de turmas e organização do quadro de pessoal da Educação Integral e 
Integrada e instruções normativas complementares serão enviadas em ofícios da Coordenação da 
política de Educação Integral.

8.1 ESCOLAS DO CAMPO
Em consonância com os princípios da Educação do Campo, a Educação Integral e Integrada deve:

·	 garantir aos estudantes e suas comunidades, o acesso e apropriação crítica dos conheci-
mentos culturais, científicos e tecnológicos da sociedade;

·	 ampliar a compreensão crítica da realidade e sua capacidade de atuação sobre ela;

·	 Reconhecer as demandas emanentes do território campesino como instrumento de ensino;

·	 Reconhecer, valorizar e fortalecer a identidade dos povos do campo.

Caso necessário, demandas referentes à designação nas escolas do campo serão apresentadas em 
orientações complementares. 

8.2 ESCOLAS INDÍGENAS 
A SEE/MG direcionará suas ações na Educação Integral e Integrada nas Escolas Indígenas no de-
senvolvimento de atividades que contemplem as memórias históricas do povo indígena, reafirme 
suas identidades étnicas, e fortaleça as práticas socioculturais do povo indígena.

Em consonância com os princípios da Educação Escolar Indígena, a Educação Integral e Integrada 
Indígena deve: 

·	 promover o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania. 

·	 proporcionar aos índios, suas comunidades e povos a recuperação de suas memórias his-
tóricas, a reafirmação de suas identidades étnicas, a valorização e domínio de suas línguas, 
tradições e ciências; 

·	 garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso e apropriação crítica de infor-
mações e instrumentos culturais, científicos e tecnológicos da sociedade nacional e das 
demais sociedades indígenas e não Indígenas. 

·	 ampliar a compreensão crítica da realidade e sua capacidade de atuação sobre ela.
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Para esse atendimento ,instruções normativas complementares serão enviadas em ofícios da Co-
ordenação da Política de Educação Integral. 

8.3 DAS ESCOLAS QUILOMBOLAS
As Escolas Estaduais Quilombolas estão localizadas em 11 das 47 SRE sendo a maior delas, a Supe-
rintendência Regional de Ensino de Januária, com nove escolas quilombolas, seguida por Araçuaí e 
Diamantina, que possuem respectivamente, seis e quatro escolas estaduais quilombolas. No início 
do ano de 2017, tínhamos registrado no SIMADE, 26 escolas estaduais quilombolas.

Sabe-se que devido à extensão territorial do Estado de Minas Gerais, que há outras escolas esta-
duais que atendem estudantes oriundos das comunidades remanescentes de quilombos. 

Contudo, são consideradas escolas quilombolas, de acordo com os critérios adotados pelo MEC, 
aquelas que se localizam em comunidades remanescentes de quilombos e que possuem a certifi-
cação pela Fundação Cultural Palmares. 

A proposta para a Educação Integral e Integrada nas escolas quilombolas do Estado de Minas Ge-
rais, objetiva:

·	 Reconhecer e valorizar a diversidade cultural e pedagógica própria dessa modalidade educacional;

·	 Fortalecer, por meio da Educação, a identidade dessas comunidades quilombolas;

·	 Flexibilizar o acesso dos alunos quilombolas a Política de Educação Integral e Integrada, a 
partir de orientações específicas que atendam às particularidades de nossas escolas, tais 
como número de alunos e oferta de atividades específicas;

·	 Possibilitar a ampliação da oferta a Política de Educação Integral e Integrada às Escolas 
Estaduais Quilombolas;

·	 Promover o fortalecimento do Campo de Integração Curricular “Memória e História das 
Comunidades Tradicionais”, dentro das escolas estaduais quilombolas, através especial-
mente, da formação de professores;

·	 Orientar critérios específicos para a designação de professores que trabalharão com a 
Educação Integral e Integrada nas Escolas Estaduais Quilombolas.

Nas escolas estaduais quilombolas que ofertam a Política de Educação Básica Integral e Integrada 
será utilizada a classificação estabelecida na Resolução SEE nº 3.643, de 20 de outubro de 2017, 
acrescidos os seguintes critérios complementares previstos na Resolução SEE nº 3.677, de 05 de 
janeiro de 2018. 

I – declarar-se quilombola, vinculado à comunidade quilombola na qual se localiza a escola 
e/ou que residam na comunidade circunvizinha atendida pela escola; 

II – declarar-se quilombola, vinculados a qualquer comunidade quilombola. 

Para esse atendimento  ,instruções normativas complementares serão enviadas em ofícios da Co-
ordenação da política de Educação Integral. 

9. ORIENTAÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO DA 
EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA – 2019
As atividades da Educação Integral e Integrada terão início em 2019 com um cronograma especí-
fico envolvendo todas as situações escolares para o próximo ano letivo. 

Seguindo o mesmo processo de adesão dos anos anteriores, as escolas só poderão iniciar as ativi-
dades de na Educação Integral e Integrada se: 

1. o SIMADE estiver preenchido corretamente, respeitando o Comporta da Escola para a Educa-
ção Integral e Integrada – Ensino Fundamental; 

2. as turmas estiverem com status “Aprovada” ou “Aprovada pela SEE” no SIMADE;
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3.  dentro da listagem de escolas APTAS pela SEE, autorizando a composição do quadro de pes-
soal e/ou designação para a Educação Integral e Integrada.

Após a escola verificar e organizar o quadro de pessoal com seus efetivos, e se, ainda assim, não 
completá-lo, deverá se orientar pela Resolução SEE 3.995, de 24 de outubro de 2018 para realizar 
o processo de designação. 

Ratificamos algumas orientações necessárias para os procedimentos de organização do Quadro de 
Pessoal das escolas que ofertarão Educação Integral e Integrada: 

 DO PROFESSOR EFETIVO
o O professor efetivo poderá compor o quadro de professores da Educação Integral e 

Integrada. 

o Poderá ser atribuída extensão de carga horária ao professor efetivo conforme Reso-
lução SEE 3.995, de 24 de outubro de 2018. 

o O professor efetivo que optar pela extensão de carga horária deverá atender todos os 
módulos/aulas necessários para o fechamento da (s) carga horária na (s) da turma.

o  O professor efetivo, se atribuído extensão de carga horária, será computado no com-
porta da Educação Integral e Integrada.

o Poderá atribuir exigência curricular para o professor efetivo na Educação Integral e Integrada. 

 DO PROFESSOR EM EXCEDÊNCIA
o Poderá ser atribuída ao professor efetivo excedente (parcialmente ou totalmente) au-

las na Educação Integral e Integrada. 

o O professor excedente que complementar sua carga horária na Educação Integral e 
Integrada somente poderá ser considerado no comporta se atender toda necessidade 
de distribuição da carga horária da turma.

 DO PROFESSOR COORDENADOR
o Para professor efetivo que possui perfil para a função de professor coordenador da 

Educação Integral e Integrada poderá ser atribuída extensão de carga horária. Lem-
brando que deverá cumprir a carga horária de 24 horas integral semanalmente. 

o O professor efetivo poderá também, como segundo cargo, assumir a função de pro-
fessor coordenador por processo de designação de professor orientador de estudos 
ou professor de oficinas da Educação Integral e Integrada. 

o Caso a escola não consigo definir através do quadro de professores efetivos e de pro-
fessores contratados na Educação Integral e Integrada, deverá realizar a designação 
para a função de professor coordenador, utilizando a lista de inscritos de professores 
orientadores de estudo do Acompanhamento Pedagógico. 

o Caso o professor coordenador for um dos professores que compõe o quadro de profes-
sores da Educação Integral e Integrada contratados, a escola deverá realizar nova desig-
nação para a vaga deste que foi indicado a função de professor coordenador. 

o Deverá ser feito retificação do Q.I. do professor de orientador de estudos ou profes-
sor de oficinas que assumiu a função de professor coordenador. 

 DO PROFESSOR DESIGNADO

o O professor designado deverá ter complementação de carga horária para a função de 
professor orientador de estudos no mesmo componente curricular. 

o O professor designado no ensino regular em conteúdos afins que constam em seus 
certificados e diplomas, que ainda tiver carga horária incompleta, por já estar designa-
do no componente curricular, deverá compor o quadro de profissionais da Educação 
Integral e Integrada para a função de professor orientador de estudos. Seu Q.I. deverá 



 DOCUMENTO ORIENTADOR DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO BÁSICA INTEGRAL E INTEGRADA DE MINAS GERAIS • 35

ser mesclado. Caso o professor não tenha perfil ou disponibilidade, a escola deverá 
realizar os procedimentos de designação para a função normalmente. 

o O professor designado no ensino regular que ainda tiver carga horária incompleta 
poderá compor o quadro da Educação Integral e Integrada para a função de professor 
de oficinas, desde que participe da designação para tal função. 

o Poderá atribuir exigência curricular ao professor designado na Educação Integral e 
Integrada. 

o Na composição e distribuição das aulas, as escolas poderão mesclar aulas de orienta-
ção de estudos e de oficinas em um único cargo, desde que o candidato participe do 
processo de designação atenda aos critérios de classificação da designação conforme 
Resolução SEE 3.995, de 24 de outubro de 2018. Caso o professor atenda os crité-
rios, seu Q.I. deverá ser mesclado.

9.1 QUANTITATIVO DE ESTUDANTES, TURMAS E 
PROFESSORES NA EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA  
NO ENSINO FUNDAMENTAL 
Os números apresentados abaixo no COMPORTA DA ESCOLA PARA EDUCAÇÃO INTEGRAL E 
INTEGRADA – ENSINO FUNDAMENTAL têm como objetivo viabilizar a Política de Educação Bá-
sica Integral e Integrada em Minas Gerais. Assim, é importante que as escolas se esforcem para 
atender o maior número possível de turmas/estudantes.

COMPORTA DA ESCOLA PARA EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA – ENSINO FUNDAMENTAL

TURMAS
QTD. PROFESSORES 

(máximo)
COORDENADORES

CAMPO DE INTEGRAÇÃO CURRI-
CULAR OFERTADOS (máximo)

1 3 0 3

2 4 0 3

3 5 0 3

4 7 1 4

5 8 1 4

6 10 1 4

7 10 1 4

8 12 1 5

9 12 1 5

10 13 1 5

As situações que não se encontram contempladas no QUADRO 1 serão analisadas, após parecer 
favorável da Superintendência Regional de Ensino e do Serviço de Inspeção Escolar, podendo ser 
aprovadas ou não, pela Coordenação da Política Básica de Educação Integral e Integrada. 

Ratificamos que os professores, tanto de “Orientação de Estudos”, quanto os professores de “ofici-
nas”, poderão assumir mais de uma atividade e/ou oficina.

Deverão ser lançados editais específicos para cada atividade/oficina do Campo de Integração Cur-
ricular, bem como de orientações de estudos, e mesclar o Q.I. no caso de uma designação de um 
único professor em mais de uma atividade.
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9.2 DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA
As escolas estaduais que aderirem à Política de Educação Básica Integral e Integrada em 2019 
deverão ofertar a carga horária mínima de 20 horas aulas semanais, sendo: 

CAMPOS DE INTEGRAÇÃO CURRICULAR - OBRIGA-
TÓRIO

CAMPOS DE INTEGRAÇÃO CURRICULAR – 
ESCOLHA DOS ESTUDANTES E ESCOLA
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·	 O Acompanhamento do Horário do Almoço na Educação Integral 
A escola deverá verificar o horário da Educação Integral e Integrada e a necessidade do professor 
no acompanhamento do almoço por turma. A escola que utilizar um professor por turma para 
acompanhamento do almoço deverá ter atenção ao comporta, conforme quantitativo de turmas 
de Educação Integral e Integrada. 

A carga horária MÍNIMA do almoço diariamente é de 1 hora por dia, sendo um total de 5 horas 
por semana, ou seja, deverá acrescentar 6 módulos/semana para o professor que acompanhar este 
período. A carga horária MÁXIMA do almoço é de 1 hora e 30min por dia, sendo um total de 7 ho-
ras 30min na semana, ou seja, 9 módulos/semana para o professor que acompanhar este período. 

Não é necessário ser descrito no Q.I. o horário de acompanhamento do almoço, e deverá ser re-
gistrado número de módulo que o professor foi designado para o Campo de Integração Curricular/
atividade acrescido do número de módulos do almoço de sua responsabilidade no mesmo Campo 
de Integração Curricular/atividade.

A Superintendência Regional de Ensino, através do Serviço de Inspeção Escolar deverá analisar e 
deferir a carga horária que a escola contemplará para o acompanhamento do almoço. 

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esperamos que esse documento norteie e colabore para que a Educação Integral e Integrada se 
fortaleça em cada escola assumindo seu papel de fortalecedora dos princípios da:  

I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;

III – pluralismo de ideias e concepções pedagógicas;

IV – valorização do profissional da educação;

VI – gestão democrática do ensino público;

VII – valorização da experiência extraescolar;

VIII – vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;

IX – consideração  com a diversidade étnico-racial.
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DOCUMENTO ORIENTADOR 
DO PROJETO PEDAGÓGICO 
PARA ESCOLAS QUE OFERTAM 
ENSINO MÉDIO 
INTEGRAL E INTEGRADO

Parte II
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APRESENTAÇÃO
A Secretaria de Educação de Minas Gerais, por meio da Subsecretaria de Desenvolvimento da 
Educação Básica e da Coordenação Geral da Política de Educação Básica Integral e Integrada apre-
senta neste Documento, o Projeto Pedagógico das Escolas Estaduais que fazem parte do Programa 
de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral -EMTI (Portaria do MEC 727  727 de 
13/06/2017 e Decreto Estadual 47.227, de 02/08/2017), considerando-se as diferenças territo-
riais e as necessidades de cada escola. O Projeto visa promover a formação integral e a inclusão 
social de jovens de 15 a 17 anos de idade, propiciando-lhes oportunidades de desenvolvimento 
humano e de exercício efetivo da cidadania. 

Esse Documento oferece subsídios para a atuação dos docentes nas funções simultâneas do pro-
fessor que atuará nos componentes curriculares  da Base Nacional Comum Curricular quanto nos 
componentes curriculares  ofertados na Parte Flexível do Currículo, além de apresentar diretrizes 
para a construção do Projeto Pedagógico da Escola, adequado à realidade da comunidade e do 
território, observando-se os princípios da Educação Integral e Integrada, bem como as orientações 
gerais que norteiam o Programa.

I - A EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA NO 
ENSINO MÉDIO DE MINAS GERAIS
A escola de Educação Integral e em tempo integral tem raízes no legado de diferentes movimentos 
teóricos e políticos e possui dispositivos legais que a amparam. Em âmbito nacional, um dos primei-
ros marcos legais é a Constituição Federal de 1988 que, em seu artigo 205, apresenta a Educação 
como direito de todos e dever do Estado e da Família, promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade. Ressalta, também, sua importância para o pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O artigo 206 destaca os 
princípios da Educação no País: a igualdade de acesso e permanência; a liberdade do processo de 
construção do conhecimento; o pluralismo de ideias; a gestão democrática dos estabelecimentos 
de ensino e a qualidade do ensino ofertado, entre outros. Posteriormente, em 1990, a Lei nº 8.069, 
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), veio contribuir também para o 
debate da Educação Integral, reafirmando a importância de uma educação que vise ao pleno de-
senvolvimento do indivíduo e seu preparo para a cidadania e o trabalho.

O tema da Educação Integral renasce, ainda, sob a inspiração da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional), que prevê o aumento progressivo da jornada escolar para o regime 
de tempo integral (artigos 34 e 87, § 5º), reconhece e valoriza as iniciativas de instituições que 
desenvolvem, c o m o  parceiras da escola, experiências extraescolares (art. 3°, inciso  X).

Em 2016, o Estado de Minas Gerais adere a Portaria MEC 1.145, de 10 de outubro de 2016 que 
institui o Programa de Fomento à implementação de Escolas em Tempo Integral no Ensino Médio, 
criada pela Medida Provisória n. 746 de 22 de setembro de 2016, sendo selecionadas 44 escolas 
que iniciariam a ampliação da carga horária após a discussão e construção de uma Proposta de 
Educação Integral e Integrada para o Estado de Minas Gerais, o que aconteceu em agosto de 
2017.  A Portaria número 727/MEC, de 13 de junho de 2017, estabelece novas diretrizes, novos 
parâmetros e critérios para o Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral 
– EMTI, em Conformidade com a Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Foram selecionadas 
pelo MEC mais 35 escolas que iniciariam a ampliação da carga horária em 2018, totalizando 79 
escolas em todo o estado chegando em 66 municípios e 42 Regionais de Ensino com previsão de 
atendimento a 21.000 estudantes. 
Em agosto de 2017, foi publicado o decreto estadual número 47.227 que estabelece que a Edu-
cação Integral e Integrada visa assegurar o acesso e permanência dos estudantes da educação 
básica, com melhoria da qualidade de ensino e o respeito à diversidade, garantindo as condições 
necessárias ao desenvolvimento dos diversos saberes e habilidades pelos estudantes e a ampliação 
da jornada diária escolar.
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Por esse decreto os princípios da Educação Integral e Integrada em Minas Gerais são :
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;
III – pluralismo de ideias e concepções pedagógicas;
IV – valorização do profissional da educação;
VI – gestão democrática do ensino público;
VII – valorização da experiência extraescolar;
VIII – vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;
IX – consideração com a diversidade étnico-racial.
A Resolução SEE nº XXX de 2018 dispõe sobre a organização e o funcionamento do ensino nas 
Escolas Estaduais de Educação Básica de Minas Gerais, apresentando e formalizando as diretrizes 
da Educação Integral e Integrada a serem seguidas pelas escolas da Rede pública estadual. Com 
esse dispositivo, busca-se ampliar as possibilidades de ações educativas no que diz respeito à for-
mação integral e plena dos estudantes contemplando, por meio de um currículo integrado ações 
e atividades que possibilitem as experiências em diversas áreas, ampliando o conhecimento e o 
letramento dos estudantes, oferecendo possibilidades de escolhas pertinentes ao seu projeto de 
vida e o desenvolvimento de aprendizagens significativas.

II. O PERFIL DO JOVEM E OS DESAFIOS DO 
ENSINO MÉDIO
Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), realizada em 2013/2014 
2014 e divulgados na pesquisa realizada pelo Instituto Unibanco e divulgada na Revista Educação 
em Foco de agosto de 2016, existiam no país 1,7 milhão de jovens de 15 a 17 anos fora da escola, 
o que equivale a 16% da população desta faixa etária. Embora em termos relativos o acesso ao En-
sino Médio tenha alcançado progressos consideráveis nas últimas duas décadas, o contingente de 
jovens que abandona os estudos, o baixo desempenho nas avaliações externas e a ainda elevada 
taxa de repetência são alguns dos problemas encontrados nesta etapa de ensino. Os indicadores 
traçam um quadro de exclusão e desigualdade que tem chamado à atenção de pesquisadores, 
gestores públicos e militantes da área educacional. Para muitos, o currículo do Ensino Médio é um 
dos principais desafios a serem enfrentados no cenário educacional e uma das causas da evasão 
escolar quando, na escola, conteúdos desconectados dos anseios das juventudes são trabalhados 
de forma passiva e descolada dos interesses dos jovens.

O Relatório divulgado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), em 2016, destaca a 
necessidade de “se definir uma identidade para o Ensino Médio”. Esta questão relaciona-se diretamente 
ao currículo, pois envolve uma discussão sobre qual deve ser o foco do Ensino Médio: proporcionar 
uma formação geral, qualificar para o mercado de trabalho ou preparar para a universidade?

Fonte: www.institutounibanco.org.br/aprendizagem-em-foco/2016 
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O Ensino Médio revelado pelo Saeb 2017 apresenta resultados desastrosos. O desempenho insu-
ficiente dos estudantes, edição após edição da avaliação reforça a necessidade de se repensar essa 
etapa da educação básica. Pelo Saeb o Ensino Médio nacional encontra-se estagnado desde 2009.

De um total de 1.459.747 estudantes dos anos finais do Ensino Médio, no país inteiro e, segun-
do os dados compilados pelo Saeb, eles apresentaram nível 2 de Proficiência média em Língua 
Portuguesa e Matemática, o que significa habilidades básicas relativas ao sexto e sétimo anos do 
ensino fundamental. Na avaliação de Matemática, cerca de 70% dos estudantes que participaram 
da prova apresentaram resultados insuficientes e o mesmo ocorreu em Língua Portuguesa. O Saeb 
2017 evidencia, mais uma vez, a urgência da implantação e do apoio a programas que evidenciem 
o protagonismo juvenil, o diálogo com as necessidades das juventudes.

O cenário ruim do EM é fruto dos problemas acumulados ao longo de toda a Educação Básica. O 
Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) indica que a queda de matrículas no 
Ensino Médio se dá, principalmente, por dois motivos: redução dos alunos que concluem o Fun-
damental que se matriculam para a etapa seguinte e percentual de evasão de 11,2% ao longo dos 
três anos do EM.

A Educação Integral pode ser um caminho para a melhoria desse quadro desastroso .Ampliar a 
jornada e permitir que os jovens se interessem mais pela escola, que concluam seus estudos apren-
dendo e ampliando seus conhecimentos ao longo da vida é fundamental, mas surgem as perguntas: 
Como garantir que os estudantes na idade de 15 a 17 anos estejam nas salas de aulas do EM e lá 
permaneçam aprendendo cada vez mais e interagindo com a sociedade na qual estão inseridos?  
Como ampliar a jornada de tempo dos estudantes do Ensino Médio criando condições para uma 
ampla vivência de experiências distintas, que permitam aos jovens idealizarem e construírem pro-
jetos de vida? Qual a definição, formato e currículo para uma Educação Integral e Integrada no 
Ensino Médio em sintonia com as necessidades das juventudes?    

III. PROPOSTA PEDAGÓGICA
Tendo como base os princípios da Educação Integral e Integrada estabelecidos no Decreto Estadu-
al citado anteriormente, e tendo a garantia de recursos e financiamento propostos pelas portarias 
1145/16 e 727/17 do MEC , Minas Gerais  assume a oferta de um Ensino Médio Integral e Integra-
do  e oferece aos jovens uma proposta construída na perspectiva de garantir sua formação integral 
e plena por meio do exercício diário de um currículo  integrado.

1. Currículo Integrado 
A palavra “currículo” teve diferentes significados ao longo da história da Educação. Numa perspec-
tiva mais tradicional, currículo significa a lista dos conteúdos a serem ensinados. Em outras visões 
como a da Escola Nova, por exemplo, refere-se ao conjunto das experiências vividas pelo estudan-
te sob a orientação da escola. No contexto do tecnicismo, reporta-se aos arranjos necessários para 
compatibilizar os objetivos com os conteúdos e as atividades do processo de escolarização. Esses 
significados não são simplesmente substituídos uns pelos outros, mas permanecem no imaginário 
dos educadores, até de forma inconsciente - o que leva à necessidade de refletir sobre suas influ-
ências na prática pedagógica. 

As ideias mais atuais consideram o currículo não como algo feito, mas que se faz ao longo do 
tempo e é essa concepção que adotamos: o currículo como um processo que envolve escolhas, 
conflitos e acordos, que ocorrem em determinados contextos.

Na perspectiva do Projeto Pedagógico para as Escolas de Ensino Médio Integral e Integrado  de 
Minas Gerais, o currículo integrado é aquele que pode e deve ser praticado por todos os atores 
educativos da comunidade escolar, sejam eles gestores, pedagogos, professores da Educação Bá-
sica, educadores sociais e outros que atuem na escola com os professores e os estudantes, desde 
que seja amplamente discutido e construído com a participação de todos ,especialmente dos  jo-
vens estudantes. Conceitualmente, Santomé1 (1998) explica que a denominação “currículo integra-
1  SANTOMÉ, J. T. 1998. Globalização e interdisciplinaridade: o currículo integrado. Porto Alegre: Artes Médicas. 
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do” tem sido utilizada visando contemplar uma compreensão global do conhecimento e promover 
ações interdisciplinares na sua construção. A integração ressaltaria a unidade que deve existir entre 
os diferentes componentes curriculares e as formas de conhecimento nas instituições escolares.

Bernstein2 (1996) afirma que a integração coloca os componentes curriculares e cursos isolados 
numa perspectiva relacional, de tal modo que o abrandamento dos enquadramentos e das clas-
sificações do conhecimento escolar promova maior iniciativa de professores e estudantes, maior 
integração dos saberes escolares aos saberes cotidianos dos estudantes , combatendo a visão hie-
rárquica e dogmática do conhecimento. Em síntese, o autor aposta na possibilidade de os códigos 
integrados garantirem uma forma de socialização apropriada do conhecimento, capaz de atender 
às mudanças em curso no mundo.

Portanto, organizar uma proposta na perspectiva do Currículo Integrado significa muito mais que 
acrescentar novos componentes curriculares. Significa construir uma nova postura pedagógica, 
que rompa com a estrutura fragmentada do currículo, adotando uma abordagem integradora, que 
traga os estudantes para o centro do processo de formação e que conecte a sua experiência esco-
lar à experiência social.

Assim, cada escola que oferte em Minas Gerais o Ensino Médio Integral e Integrado deverá desen-
volver um currículo integrado, interdisciplinar e interdimensional, no qual o estudante atue como 
sujeito, construtor de aprendizagens integradas que façam sentido para ele. Chamamos de currí-
culo interdimensional, aquele que possibilita o exercício dos quatro pilares da Educação, segundo 
a Comissão Internacional sobre Educação da UNESCO3: o aprender a conhecer, o aprender a ser, o 
aprender a fazer e o aprender a viver. Para que isso ocorra, o que se propõe é a formação integral 
dos jovens com a ampliação da jornada diária de cinco horas-aula para nove horas-aula e vivências 
de diferentes experiências em conexão com distintos saberes e formas de aprender.  

A finalidade geral da ampliação da jornada é proporcionar uma Educação Integral aos estudantes, 
por meio da efetiva associação entre a formação básica e outros conteúdos e experiências, garan-
tindo-lhes a melhoria das aprendizagens em todas as áreas do conhecimento, as mais diferentes 
experiências que possam dar luz e sustentar seus projetos de vida e ao mesmo tempo permitir a  
construção e execução de um plano de participação cidadã que altere positivamente o seu lócus 
e o entorno de sua comunidade , a promoção e o desenvolvimento de habilidades e de atuação 
social e ,quando desejado , a possibilidade de fazer um Curso Técnico Profissionalizante com vistas 
à inserção no mercado de trabalho .

A Educação Integral é um processo educativo, que parte do reconhecimento do estudante como 
sujeito sociocultural e da necessidade de a prática educativa dialogar com a realidade e com os 
saberes presentes nos territórios, entendidos como “territórios educativos”. Nessa visão, a escola 
passa a dialogar com o bairro, com a cidade, formando uma comunidade educadora. Na perspec-
tiva de fortalecimento do território como sala de aula, como fonte de estudos e pesquisas e como 
produtor de conhecimento faz-se necessária a extensão da jornada escolar diária na oferta da edu-
cação integral. Sabe-se que não se faz educação integral apenas com a ampliação da jornada mas, 
essa ampliação, é sem dúvida uma oportunidade para que ela se efetive. 

2. Campos de Integração Curricular
Um campo de Integração Curricular se configura em uma ação curricular ou em um conjunto de 
atividades pedagógicas e coletivas ,realizadas com grupos de estudantes em que  se desenvolvem 
de forma  integrada os conhecimentos e saberes, relacionando-os com os conceitos e conteúdos 
trabalhados nos componentes curriculares da base comum, explorando os  tempos e o mais va-
riados espaços da escola e do território , e construindo com os sujeitos envolvidos as ações de 
aprendizagem . Constitui-se como um catálogo de possibilidades de aprendizagens e de desen-
volvimento de habilidades, a partir do qual se torna possível superar a fragmentação curricular e 
articular os saberes. 
2  BERNSTEIN, B. 1996.  A estruturação do discurso pedagógico: classe, códigos e controle. Petrópolis: Vozes.
3  DELORS, Jacques (org.). Educação um tesouro a descobrir – Relatório para a Unesco da Comissão Internacio-
nal sobre Educação para o Século XXI. Editora Cortez, 7ª edição, 2012.
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Nesse sentido, o currículo construído em todas as suas dimensões e ações deve ser elaborado de 
forma a garantir a flexibilização, o protagonismo juvenil, o desenvolvimento dos estudantes, por 
meio de ações e atividades que contemplem a abordagem de conhecimentos, as experiências e 
atitudes que se materializam na formação humana integral, gerando reflexão crítica e autonomia.

Um campo de integração curricular permite pensar para além da sala de aula teórica e  reconhecer 
práticas e aprendizagens que podem ser realizadas  em outros espaços que não apenas espaços 
convencionais de ensino e traz aos estudantes possibilidades de desenvolver competências e ha-
bilidades que os fortalecem enquanto sujeitos que buscam uma inserção no mundo do trabalho,  
possibilitando aos estudantes, condições de experimentar diferentes aprendizagens que os ajuda-
rão na composição de seus projetos de vida . 

Nesse Programa, propõem-se três Campos de Integração Curricular: Cultura, Arte e Cidadania; 
Múltiplas Linguagens, Comunicação e Mídias; Pesquisa e Inovação Tecnológica.

2.1. Cultura, Artes e Cidadania
Nesse campo, é incentivada a produção artística, as expressões corporais, as atividades físicas, e o 
desenvolvimento da formação cidadã com a construção de um projeto de vida. São aprofundadas 
as questões relacionadas à vida, à sociedade e à participação política.

O Campo poderá incluir atividades relacionadas à Artes Cênicas, Artes Plásticas, Artes Circenses, Ar-
tes Marciais, Artesanato, Cultura Regional, Dança, Esportes, Música, Aprofundamento para ENEM em 
Ciências Humanas e Sociais, Estudos Individuais Orientados e outras temáticas que podem ser desen-
volvidas na escola, sendo a Educação para Cidadania e Projeto de Vida obrigatório para todas as turmas 
que farão na parte flexível do Currículo somente os Campos de Integração Curricular.

2.2. Múltiplas Linguagens, Comunicação e Mídias
Este campo possibilitará experiências que podem ser desenvolvidas com base na criatividade e na 
autoria dos estudantes, fora do currículo tradicional da escola, através de práticas de multiletra-
mento. O objetivo é desenvolver habilidades em tecnologias digitais para utilizar novas linguagens 
em práticas comunicativas estabelecendo um diálogo com as culturas juvenis e alguns aspectos da 
cibercultura com práticas de navegação, postagem e compartilhamento na internet, familiarizan-
do-os com conteúdos que circulam na rede por meio do uso de dispositivos móveis próprios de 
forma mais autônoma e a produção de conteúdos multimodais indicando novas possibilidades para 
práticas escolares formais. 

O Campo poderá incluir atividades relacionadas a Ambiente de Redes Sociais, Animação Digital, 
Conversação em Línguas Estrangeiras, Cinema, Designer Gráfico, Fotografia, Grafite, História em 
Quadrinhos, Informática Básica, Introdução ao Jornalismo, Jogos Digitais, Rádio, Estudos Individu-
ais Orientados e outras temáticas que podem ser desenvolvidas na escola referente às Múltiplas 
Linguagens e Comunicação como Dança, Música, Artes Cênicas, entre outras.

2.3. Pesquisa e Inovação Tecnológica
 É um campo de integração do currículo que muito mais que preparar possíveis futuros cientistas, 
visa formar uma visão de liderança entre os estudantes ao estimular a identificar um problema, apli-
car um método científico para resolvê-lo e analisá-lo para transmitir seus resultados à sociedade. 

Esse campo poderá incluir atividades relacionadas à Iniciação Científica, Introdução às Engenha-
rias, Inovação Sustentável, Empreendedorismo, Robótica, Soluções Tecnológicas, Tecnologia Agrí-
cola, Construção Sustentável, Desenvolvimento de Aplicativos e Softwares, Aprofundamento para 
ENEM em Ciências da Natureza, Estudos Individuais Orientados, Informática Básica, Mídias Di-
gitais, e outros temas que possam ser desenvolvidos na escola, sendo a Pesquisa e Intervenção 
componente obrigatório para todas as turmas. 

A oferta dos três Campos de Integração Curricular é obrigatória para todas as escolas que participam 
do Programa de Fomento ao Ensino Médio em Tempo Integral e as escolhas das atividades a serem 
desenvolvidas ao longo do ano letivo é inteiramente dos estudantes. A escola durante a matrícula 
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deve disponibilizar um questionário aos estudantes, com o catálogo de atividades possíveis de serem 
ofertadas naquela comunidade, tendo em vista a possibilidade de contratação de professores e os 
materiais necessários para a execução das mesmas. Caberá aos estudantes indicar suas escolhas e 
a escola deverá disponibilizar a toda a comunidade o resultado com as escolhas dos estudantes e o 
indicativo das ofertas que serão realizadas no ano letivo de acordo com o desejo da maioria.  

3. Projetos de Pesquisa e Intervenção
Para que os Campos de Integração Curricular se materializem em projetos e ações escolares de apren-
dizagem e protagonismo, propomos um espaço comum a todos os estudantes e destinado a propostas 
integradoras, como os Projetos de Pesquisa e Intervenção e os Diálogos Abertos com a Cidade.

Como deslocar a escola do lugar de transmissora de informações para o papel de formadora de 
sujeitos culturais, de agentes de pesquisa, de investigadores e produtores de conhecimento? 

Nos dias de hoje, nosso maior desafio é que os estudantes passem a perguntar e a problemati-
zar – são essas competências que os permitem se posicionar como protagonistas de sua própria 
trajetória escolar. O propósito é fazer com que eles sejam capazes de decidir e comprometer-se 
com as atividades, que saibam projetar-se no tempo e planejar suas ações, e que sejam sujeitos de 
sua própria aprendizagem, como aconteceu na experiência relatada a seguir pela professora Lúcia 
Alvarez da FAE/UFMG enquanto pesquisadora em educação integral no ano de 2016:

A possibilidade de ampliação da jornada escolar diária levou professores e estudantes a 
discutirem sobre o uso que fariam desse novo tempo. Para isso, começaram a avaliar a 
atual organização de tempos e espaços escolares. Em assembleia, eles chegaram à con-
clusão que o atual modelo de organização do tempo impedia o encontro de estudantes 
e inviabilizava um trabalho coletivo. Também não permitia saídas e deslocamentos pela 
cidade, já que as disciplinas estavam organizadas em módulos de 50 minutos.

Para superar esta fragmentação, eles decidiram embarcar em uma nova forma de viver a 
educação dentro da escola, com horários mais alargados e agrupamentos flexíveis, esta-
belecendo tempos comuns a todos os estudantes. Um primeiro tempo comum foi estru-
turado como e investigação e pesquisa: Projetos de Pesquisa e de Intervenção. Decidiram 
que seria na quarta-feira, nos dois primeiros horários, quando os estudantes se agrupa-
vam por interesse, independentemente do ano que estavam cursando e, a partir de um 
problema, organizavam e desenvolviam um projeto de pesquisa, sob a orientação de um 
professor orientador, convidado pelo grupo.

Às quartas-feiras a escola se transformava. Grupos de estudantes ocupavam pátios, sa-
las, laboratórios, quadras. Também outros sujeitos entravam na escola, convidados pelos 
grupos, para serem entrevistados ou para passarem informações relevantes. Todos os 
grupos tinham um cronograma de trabalho, com previsão de seminários para apresenta-
ção do problema e socialização dos resultados. Além de aprenderem a realizar pesquisa, 
os estudantes e professores daquela escola pública aprenderam a conviver, a interagir e a 
assumir responsabilidades pelo processo de formação.

Com base nesse relato e tendo a pesquisação* como norteadora metodológica, propomos que se-
jam criados tempos comuns para o desenvolvimento de Projetos de Pesquisa e Intervenção. Para 
que isso ocorra, é importante garantir um mesmo horário para todas as turmas, a fim de que toda 
a escola se envolva em um projeto de pesquisa, no momento em que se propõe a ampliação da 
jornada diária dos estudantes.

Neste horário os jovens agrupados, por afinidade, séries diferentes ou até mesmo individualmente, 
formularão questões para resolver um problema e pesquisarão o tema, atribuindo significados e 
construindo suas soluções.
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Os projetos e objetos de pesquisa poderão ser de uma turma, de toda a escola ou de um pequeno 
grupo de estudantes. Todos os estudantes devem se envolver obrigatoriamente com uma pesquisa. 
Não é possível dispensa de estudantes dessa atividade. Os temas serão de livre escolha, permi-
tindo pesquisas que efetivamente dialoguem com os interesses dos estudantes e as necessidades 
do território. O tema de um projeto deve ser sugerido pelos estudantes, motivados por questões 
suscitadas pelos acontecimentos sociais ou pelos problemas do entorno da escola ou da própria 
escola ou propostos por um professor ou grupo de professores que atuem na educação integral e 
integrada com vistas a fortalecer os conteúdos ensinados e a exercitar a utilização dos mesmos. O 
desafio é transformar os temas de interesse em problemas que instiguem o grupo a compreendê
-los e resolvê-los.

4. Diálogos Abertos com a Cidade 
Os Diálogos Abertos com a Cidade se constituem numa ação obrigatória nas escolas que ofer-
tam o EMII e tem por finalidade, com a   ampliação da jornada escolar, possibilitar o reconhe-
cimento do território muitas vezes invisível na rotina diária de um currículo fragmentado e 
fechado em blocos de 50 minutos.

Assim, a escola deverá organizar uma saída mensal, com os professores de determinado turno, 
alternando os dias da semana e os turnos durante o ano, de forma a que todos os professores 
possam ser envolvidos. Esse momento será destinado à apropriação e diálogo com a cidade, uma 
vez que a aprendizagem não está restrita ao espaço circunscrito pelos muros da escola. Quan-
do estudantes vivem e convivem em vários espaços que a cidade proporciona, eles ampliam as 
aprendizagens. O município, o bairro, o quarteirão, com suas diversidades são agentes educativos 
possibilitadores de inúmeras oportunidades de aprendizagem.

Esse momento comum deverá criar possibilidades de intercâmbio com outros grupos de jovens, de 
diversas camadas sociais, além de permitir viver os vários espaços públicos que a cidade oferece. 
A postura de interlocução e de atuação - aprender e conviver - é a que orienta e se materializa nas 
visitas, atividades ao ar livre, pesquisas de campo, entrevistas e intervenções de diferentes tipos, 
tão importantes quanto atividades em sala de aula. Trata-se de um exercício do olhar. Olhar o ter-
ritório no entorno da escola, aprender nele e com ele.  

Para viabilizar a execução dessa proposta, que não necessariamente necessita de transporte pois, 
pode, muitas vezes, ser executada no entorno, no quarteirão, na praça vizinha à escola, no cemité-
rio do bairro, na empresa ou comércio vizinhos à escola, é necessário que se faça um planejamento 
dos diálogos para o  ano letivo, envolvendo toda a escola:  coordenador do EMII, especialistas, pro-
fessores, estudantes e dentro do possível convidados da comunidade.  Todos juntos devem pensar 
esses diálogos considerando: 

·	Local a ser visitado 

·	Proposta pedagógica a ser realizada (objetivos, planejamento, duração, professores responsáveis) 

·	Produto a ser desenvolvido pelos estudantes após a aula-visita 

·	Indicação de integração curricular entre a base comum e a parte flexível do currículo (quais as per-
guntas integradoras que os professores pretendem responder ao desenvolver essa ação).

Com os diálogos e o exercício do olhar os estudantes poderão construir, executar e experimentar 
um Plano de Participação Cidadã e cada professor exercerá o seu papel de orientador interdiscipli-
nar, efetivando a concepção de Educação Integral e Integrada na escola. Esta ação é integrada ao 
Projeto de Pesquisa e Intervenção. A sugestão é para que, de acordo com os arranjos e horários de 
cada unidade, os estudantes possam elaborar, implementar e avaliar um projeto de intervenção, ao 
longo do ano letivo, na comunidade onde vivem e a escola contará com um recurso anual para o 
financiamento dessas saídas. Esse recurso será diretamente proporcional à quantidade de turmas e 
de estudantes matriculados no EMII e corresponde em média a  R$1.600,00 (Hum mil e seiscentos 
reais) por turmas de 40 (quarenta) estudantes por ano.
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Toda a Pesquisa e Intervenção que, alimentada pelos olhares e descobertas realizadas durante 
os Diálogos Abertos com a Cidade, trarão para a escola os problemas de seu entorno e as possi-
bilidades de estudá-los e propor soluções para os mesmos, deverão gerar, para cada estudante, 
um Plano de Participação Cidadã (PLAC) cuja premissa é a de que participar e exercer cidadania 
são ações que se aprendem fazendo. Assim, ao longo do ano letivo e culminando com todas as 
ações desenvolvidas ao longo dos três anos do Ensino Médio Integral e Integrado, os estudantes 
deverão mapear os desafios da comunidade, que exige o conhecimento da cidade, especialmen-
te da realidade social (ou local) em que ao  escola está inserida, além dos desafios presentes nas 
aprendizagens dos diversos componentes do currículo, seja da Base Comum ou da Parte Flexível. 
Além disso, o Plano de Participação Cidadã implica uma experiência de trabalho cooperativo e de 
responsabilidade solidária, essencial para a formação de um jovem que se importa em participar de 
alguma mudança na sociedade, e que, por consequência, impacte também na sua própria trajetória 
e nas escolhas de seus projetos de vida.

A título de exemplo, um Plano de Participação Cidadã teria a seguinte situação: os estudantes se 
organizam em grupos de quatro a seis pessoas, definem um tema a ser observado no território, por 
exemplo, saneamento do bairro. Após a definição, devem iniciar o trabalho com a elaboração de 
um diagnóstico da realidade, feito por meio de entrevistas e de observação, seguido da análise das 
causas e possíveis soluções do problema, e terminando com a construção de proposições para ser 
apresentadas à escola e à comunidade, em forma de artigo, vídeo, campanha ou mutirão na comu-
nidade. Para este trabalho, pode-se ter um ou vários professores orientadores que acompanharão 
os estudantes na organização e desenvolvimento do trabalho. 

Os resultados podem ser socializados em seminários, debates, bancas acadêmicas. O conjunto de 
trabalhos produzidos pode, por exemplo, compor um livro com os Anais dos PLAC (Plano de Par-
ticipação Cidadã) e a escola pode também organizar um momento de apresentação dos planos à 
comunidade, promovendo um encontro que evidencie os problemas pesquisados e demonstre as 
possíveis soluções propostas pelos estudantes. Ao longo de todas as etapas do Plano, desde a sua 
concepção, até a divulgação dos resultados, é interessante que a escola faça registros e aposte em 
diversas estratégias de comunicação, podendo, por exemplo, divulgação das ações do Plano nas 
redes sociais e outras mídias da escola. Essa divulgação e apresentação dos planos à sociedade de-
verá ser efetivada na semana” Educação para a Vida” estabelecida no Calendário escolar da escola 
conforme orientado pela SEE-MG, 

É fundamental que a construção do PLAC destaque o protagonismo juvenil, em todas as etapas 
de sua construção, afinal, os principais atores desse processo são os estudantes. Ademais, além 
do que já foi dito sobre desenvolvimento de competências, habilidades, reconhecimento do papel 
de cidadão e valorização do trabalho coletivo e solidário, o Plano de Participação Cidadã constitui 
uma maneira de efetivar o protagonismo juvenil, tornando o processo de construção do conheci-
mento mais significativo e dotado de sentidos e a aprendizagem mais efetiva. 

É importante que o conceito de protagonismo juvenil, bem como outros correlatos - participa-
ção juvenil, responsabilização, criatividade, autonomia, sujeito de direitos, entre outros - seja 
bem compreendido:

O termo protagonismo juvenil, como modalidade de ação, é a criação de espaços e 
condições capazes de possibilitar aos jovens envolverem-se em atividades direciona-
das à solução de problemas reais, atuando como fonte de iniciativa, liberdade e com-
promisso. O cerne do protagonismo, portanto, é a participação ativa e construtiva do 
jovem na vida da escola, da comunidade ou da sociedade mais ampla. (COSTA, 2001).4

Não raras vezes, as escolas oportunizam aos estudantes  formas de participação e protagonismo 
que, na verdade, não o são, pois configuram um tipo de participação pontual, decorativa ou mani-
pulada. Nesses casos, os professores e gestores da escola e não os próprios estudantes definem 
quando, onde e como a participação se dará. Outro equívoco bastante comum é o de promover 
4  COSTA, Antonio Carlos Gomes.  2001. Tempo de servir: o protagonismo juvenil passo a passo; um guia para o 
educador. Belo Horizonte: Universidade. 
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formas de participação excludentes e que reforçam a meritocracia e a competitividade. Ora, se a 
escola só dá oportunidade de participação a jovens que apresentam trajetórias escolares de alto 
desempenho e que já tenham desenvolvido habilidades e competências como a proatividade, o 
espírito crítico e a oratória, o conceito de protagonismo juvenil não se aplica, pois na perspectiva 
aqui colocada, o protagonismo juvenil necessariamente é inclusivo, integrador e busca a superação 
das desigualdades , o vencer as limitações e o respeito às diversidades.

Por fim, cabe alertar que o protagonismo só se efetiva se a participação dos sujeitos envolvidos 
se der de maneira completa, em todas as etapas: desde a escolha do tema/problema a ser traba-
lhado, passando pelo planejamento e execução das ações, até a etapa de avaliação e apropriação 
dos resultados. Tal lógica é válida não apenas para o desenvolvimento de projetos específicos, mas 
também em toda e qualquer atividade educativa, dentro ou fora da sala de aula. É interessante, 
portanto, que essa seja a perspectiva adotada no processo de construção dos Planos de Participa-
ção Cidadã, para garantir com que os estudantes sejam os atores centrais desse processo. 

5. Educação para a Cidadania e Projeto de Vida
Ao ampliar a jornada diária é fundamental que a Educação Integral traga sistematicamente para a 
escola as temáticas relativas aos Direitos humanos. A perspectiva da educação em direitos huma-
nos, o respeito às diferenças e valorização das diversidades e a prática da cidadania são , no Ensino 
Médio Integral e integrado, obrigatórios nas atividades e aulas do campo de integração curricular 
de Cultura ,Arte e Cidadania. A proposta é ajudar os estudantes a se formarem enquanto pessoas 
responsáveis, autônomas, solidárias, que conheçam e exerçam seus direitos e deveres em diálogo 
e no respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e criativo, bem como cons-
truam o seu projeto de vida. Para o desenvolvimento das ações nessa perspectiva, as escolas e 
professores do CIC (Campo de Integração Curricular) de Cultura, Arte e Cidadania deverão incluir, 
organizar e, planejar obrigatoriamente  atividades a partir de um eixo temático introdutório (Direi-
tos Humanos)  e escolhendo um ou mais dentre outros três eixos temáticos que tratam de assuntos 
específicos a serem desenvolvidos ao longo do ano letivo. No eixo introdutório serão apresentadas 
algumas noções abrangentes acerca dos Direitos Humanos e da Cidadania. E devem ser oferecidos 
outros três eixos específicos e de livre escolha (pelos estudantes) dentre os seguintes temas: Edu-
cação para o Consumo; Educação Fiscal e Financeira; e Participação Social e Política.

Para cada eixo temático sugerimos possibilidades de temas a serem discutidos com os estudantes. 

5.1. Eixo temático Introdutório: Educação para a Cidadania e 
Direitos Humanos
 A proposta é a reflexão sobre o respeito às diferenças e a valorização das diversidades étnicas, de 
gênero, religiosas, sociais e culturais. Estabelecimento de relações entre Cidadania e Democracia. 
Compreensão das mudanças e permanências dos direitos humanos ao longo da história. Compre-
ensão dos direitos fundamentais. Apresentação da noção de dignidade da pessoa humana como 
fundamento dos direitos humanos. Estudo e análise das lutas históricas pelos direitos. Exame das 
principais práticas de participação políticas e sociais.

Os possíveis temas a serem trabalhados são: 

● Cidadania e Democracia;
● Historicidade dos direitos humanos;
● Os direitos fundamentais: direito político; direito social, direitos civis; direitos difusos;
● Dignidade da Pessoa Humana como fundamento dos Direitos Humanos;
● Práticas de participação políticas e sociais;
● Lutas e conquistas por direitos, ações afirmativas e movimentos sociais: as  identidades 

étnico-raciais e as relações de gênero.

5.2. Educação para o Consumo 
Trata-se de um estudo das relações entre cultura e consumo em diferentes sociedades. Análise dos 
conceitos de Sociedade de Consumo e Indústria de Consumo. Crítica das relações entre capita-
lismo, produção de necessidades e publicidade. Estudo dos direitos dos consumidores. Discussão 
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sobre o conceito de desenvolvimento sustentável e sobre a importância da preservação socio-
ambiental. Análise do impacto das práticas cotidianas de pessoas físicas e jurídicas sobre o meio 
ambiente. Análise das diversas formas de produção dos alimentos. Discussão sobre o conceito de 
segurança alimentar.

 Os possíveis temas a serem desenvolvidos em sala de aula são: 

● As relações entre cultura e consumo nas diferentes sociedades;
● Sociedade de Consumo, Indústria do consumo, Produção das necessidades, propaganda 

e publicidade.
● Direitos do Consumidor;
● Preservação socioambiental e Desenvolvimento sustentável;
● Práticas cotidianas que influenciam o meio ambiente (pessoa jurídica e pessoa física);
● Segurança alimentar, sustentabilidade e consumo. 

5.3. Educação Fiscal e Financeira
O foco é planejamentos, prevenções e realizações financeiras individuais e coletivas. Noções de orça-
mento, espaço público e privado, tributos e juros compostos para construir consciência cidadã sobre 
o tema. Relações entre Estado e sociedade no que diz respeito principalmente à alocação, gestão e 
aplicação dos recursos públicos, com ênfase na função socioeconômica dos tributos e voltada para a 
compreensão da cidadania como participação social e política e de exercício de direitos e deveres. 

Os possíveis temas a serem trabalhados são: 

● A Educação fiscal e financeira e a cidadania;

● Metodologias para a Educação Fiscal e Financeira nas escolas;
● Ética e Responsabilidade Social nas Questões Financeiras;
● Despesas e Rendimentos;
● Planejamento a médio e a longo prazo, individual e coletivo;
● Empréstimos;
● Poupança;
● Crédito;
● Funcionamento do orçamento público, alocação de recursos e controle social.

5.4. Participação social e política 
A proposta aqui é a discussão sobre as relações entre Estado, mercado e sociedade. Análise dos 
conceitos de Democracia e Ditadura e de suas instituições. Debate sobre os desafios à efetivação 
da participação social e política em contextos desiguais como o brasileiro. Estudo de instrumentos 
da democracia, de instâncias associativas e de suas relações com o campo político-administrativo 
na construção e administração de políticas públicas. Discussão sobre as instâncias e processos de 
participação estudantil no ambiente escolar.

Possíveis temas a serem trabalhados com os estudantes são: 

● Democracia e Ditadura;
● Eleição: Processos eleitorais; Processo eleitoral brasileiro;
● Organizações e instâncias políticas: partidos políticos, sindicatos, movimentos sociais, as-

sociações comunitárias, sociedade civil organizada, redes sociais...
● Instâncias de participação: Referendo, plebiscito, iniciativa popular, impeachment; Orça-

mento Participativo
● Fóruns, conferências e audiências públicas;
● Controle social: Comissões, Comitês e conselhos;
● Participação juvenil e estudantil: Grêmios, coletivos juvenis e colegiados escolares;
● Processos de participação e políticos no ambiente escolar. Projeto Político-Pedagógico, 

Regimento Escolar, Plano de Convivência Democrática.
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5.5. Projeto de Vida
A Educação Integral tem o compromisso de promover múltiplas experiências e vivências aos estu-
dantes e assim lhes permitir idealizar e construir  projetos  de vida a partir das múltiplas vivências 
experienciadas na escola e na vida, na convivência e na partilha . 

O projeto de vida é um plano traçado, um esquema vital que se encaixa na ordem das prioridades, 
valores e expectativas de uma pessoa que sonha com seu próprio destino e decide viver como 
quer. Este projeto de vida está vinculado de forma direta com a proposta de cada um em ser feliz 
e em buscar a   felicidade. 

É importante que os estudantes do Ensino Médio Integral e Integrado sejam capazes de usar esse 
tempo na escola para pensarem o futuro. O importante é ter um projeto com objetivo, não importa 
se a data prevista for cumprida ou não, o fundamental é delinear um projeto pessoal porque isso 
envolve desafio, crescimento e um olhar para frente. 

Com as experimentações propostas nos CIC ofertados pelas escolas e a partir das atividades esco-
lhidas pelos estudantes, com as ações desenvolvidas no Plano de Participação Cidadã, bem como 
partindo do curso técnico escolhido por eles, quando for o caso, espera-se que os jovens possam 
tomar decisões e estabelecer metas para si mesmos construindo perspectivas de futuro e uma 
autonomia desafiadora que o impulsione a seguir aprendendo sempre

6. Momentos Coletivos de Convivência e Integração
Conviver e dialogar são ações fundamentais na perspectiva da educação integral. A convivência 
entre estudantes, professores e equipe gestora deverá acontecer em todas as escolas que parti-
cipam do Programa de Fomento ao Ensino Médio de Tempo Integral. Todas as escolas, deverão, 
em comum acordo com os estudante, professores, servidores e equipe gestora estabelecer, na 
matriz curricular,  um momento coletivo de convivência e integração que deverá ocorrer em algum 
momento de refeição (seja no café na entrada das aulas, no  almoço ou no  lanche da tarde) com 
o intuito de favorecer o diálogo e a convivência construindo vínculos de afeto e confiança, forta-
lecendo os laços de amizades e aproximando todos os atores da educação integral e integrada, de 
modo a favorecer a construção de um clima escolar de apoio ,alegria, afetividade, respeito . Um 
clima de efetiva convivência democrática.

Sugere-se organizar as turmas e/ou grupos de estudantes para que nesse momento, pelo menos 
duas vezes na semana organizem atividades que favoreçam a integração ou mesmo o lazer com-
partilhado. Esses momentos podem envolver dinâmicas, apresentação musicais, apresentação de 
vídeos, campeonatos, entre outros. 

Uma escola em que há convivência democrática tem múltiplos espaços nos quais educadores, 
professores, alunos, funcionários, pais de alunos e comunidade podem trocar conhecimentos e 
realizar aprendizagens significativas quebrando o tabu de que a escola é um lugar de padronização 
de conhecimento e muito antes, a escola é o espaço mais promissor de valorização da diversidade. 
Instituições de ensino não podem ser fontes geradoras de agressão, desordens e incompatibilida-
des. Aprender a lidar com as diferenças, na perspectiva de uma sociedade que se pretende demo-
crática e inclusiva e que traz para os espaços políticos e públicos é demanda da escola que quer e 
deve cumprir com seus objetivos de formação da cidadania e de preparação dos estudantes para a 
vida em sociedade. O convívio com a diversidade humana e com as diferenças sociais, econômicas, 
psíquicas, físicas, culturais, religiosas, raciais, ideológicas e de gênero, ao mesmo tempo em que 
gera conflitos, pode servir de matéria prima para a construção de uma nação justa e igual. Por isso, 
os Momentos Coletivos de Convivência e Integração são obrigatórios e devem ser organizados em 
tempos e espaços definidos com todos por toda a escola. 

7. Estudos Individuais Orientados
É um momento para que o estudante desenvolva a sua autonomia na utilização do tempo, fazendo 
desse tempo um espaço de pesquisa e estudos individuais. Os estudantes poderão estar na escola 
utilizando os espaços das salas de aula, da biblioteca, da sala de informática ou outros, ou até mes-
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mo fora da escola realizando as tarefas de casa, os projetos de investigação e pesquisa, organizan-
do sua vida escolar e dando asas aos seus projetos de vida.

Esse tempo monitorado, mas não necessariamente presencial, contará com o desenvolvimento de 
atividades individuais, de interesse e necessidades de cada estudante e comporá 4 (quatro) horas 
aulas na matriz curricular. A decisão de ofertar ou não os Estudos Individuais Orientados, é de 
inteira autonomia da gestão escolar e colegiado. Portanto, a sua oferta não é obrigatória. Caberá a 
cada escola, em perfeita consonância com os desejos dos estudantes e das famílias, após avaliação 
sobre os impactos no transporte escolar e em outras questões relativas ao funcionamento da 
escola decidir ter ou não ter, esse tempo de atividades.

Se a escola ofertar os Estudos Individuais Orientados deverá planejar e organizar como essas 
atividades serão propostas e o que deverá ser entregue pelos estudantes. Essa entrega poderá ser 
ao fim de cada bimestre, semestre ou até mesmo do ano letivo. O produto ser correspondente às 
para o total de horas destinadas aos Estudos Individuais Orientados ao longo do ano e ter seus 
registros organizados por grupos de professores e pelo Coordenador do EMII.

O plano será constituído utilizando a seleção de conhecimentos, disciplinas, metodologias, 
estratégias, tempos, espaços que são desenvolvidos nas outras 41 horas semanais do EMII e deverá 
assegurar o tempo de aprendizagem individual e o diálogo com os interesses de cada estudante 
dando-lhe tempo para suas próprias vivências e aprendizagens dentro ou fora do espaço escolar.

Algumas atividades podem ser organizadas: 

● registro da entrega de atividades e trabalhos de pesquisa para casa, pelos professores 
dos diferentes componentes da Base Comum Curricular, sendo as mesmas distribuídas 
durante o mês de forma a contemplar todas os componentes, mas em sobrecarregar 
semanalmente os estudantes;

● fichamento de estudos para as avalições bimestrais;

● portfólios de atividades relacionadas a projetos desenvolvidos pela escola.

Caso a escola opte por ofertar os Estudos Individuais Orientados, o diretor da escola deverá 
convocar o Coordenador do EMII para estar sempre presente na escola nesse horário, bem como, 
pelo menos um dos especialistas da escola. Caberá também ao diretor escolar, determinar que um 
horário do Módulo II, a ser cumprido na escola, por todos os outros professores das diferentes 
áreas do conhecimento e, respeitando as necessidades do quadro docente diante da possibilidade 
de trabalho em outras redes , seja  realizado nesse dia em que os estudantes tem atividades livres   
de modo que nesse tempo destinado aos estudos individuais orientados, a equipe pedagógica 
da escola faça reuniões e reflexões com o grupo de docentes e gestores  para o planejamento e 
estudo de ações integradoras do currículo, de discussões e busca de soluções para os problemas 
vivenciados na escola. 

Esse é o momento propício para reflexões sobre a Diversidade, Inclusão e o Mundo do Trabalho e 
para o planejamento em conjunto de trabalhos e atividades com os estudantes ao longo de todo 
o ano e para o fortalecimento da Educação Integral e integrada no Projeto Político Pedagógico da 
escola. Nesse momento de reunião professores e equipe gestora da escola deverão: 

- Planejar as ações mediadoras dos projetos a serem construídos no EMII;

- Interagir com todo o corpo docente e técnico administrativo da escola na perspectiva de 
fortalecer o entendimento da proposta do EMII;

- Promover a comunicação entre escola e a comunidade sobre as ações e propostas do 

- Manter o sistema de monitoramento e acompanhamento do EMII em dia e atualizado.

8. Curso de Aprofundamento e Revisão para o ENEM
Os estudantes do EM matriculados no terceiro ano em todas as escolas que ofertam o Ensino Mé-
dio Integral e Integrado, em sua grande maioria, estão preocupados com as questões relativas ao 
ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e para minimizar essa preocupação poderá ser ofertado 
para as turmas de 3°ano um Curso de Aprofundamento e Revisão para o ENEM. 
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O Curso só poderá ser ofertado após consulta aos estudantes e a manifestação de interesse dos mes-
mos. As ações de consulta deverão ser sistematizadas, aprovadas pelo colegiado e registradas em ata.

Esse Curso de aprofundamento e Revisão para o ENEM deverá ampliar as possibilidades de in-
serção dos estudantes da escola , no ensino superior, principalmente em universidades federais 
e construir uma educação na qual os estudantes se sintam parte integrante podendo escolher e 
definir quais são suas necessidades de revisão e de aprofundamento, antes da prova do ENEM, 
usualmente aplicada  no final do ano. 

A proposta é a de que a escola organize, um curso o que desenvolva ao longo do ano TODAS  as 
120 habilidades propostas na matriz do ENEM e agrupadas por áreas de conhecimento. Esse curso 
deve se organizar por meio de aulas interdisciplinares e pautadas em cada uma das grandes com-
petências do exame: dominar linguagens, compreender fenômenos, resolver problemas, enfrentar 
problemas e construir a argumentação. A carga horária para o Curso compreende 9 (nove) horas 
aulas do total de 15(quinze) horas aulas da parte flexível do currículo.

 De forma prática, a interdisciplinaridade deve promover a relação entre os conteúdos em vez de 
pensá-los isoladamente porque, no mundo real, dificilmente encontraremos assuntos que dizem 
respeito a apenas uma disciplina. Por isso, depois de ouvir os estudantes e suas necessidades de 
aprofundamento a escola deverá organizar o curso com professores que tenham perfil de articu-
ladores do conhecimento e que sejam capazes de elaborarem propostas e perguntas desafiadoras 
aos estudantes suscitando assim possibilidades variadas de diálogo entre as áreas do conhecimento.

Caso os estudantes dos outros anos do Ensino Médio Integral e Integrado manifestem interesse 
pelo aprofundamento no ENEM poderá ser ofertado a eles, os componentes específicos de apro-
fundamento com uma carga horária menor para que também tenham a oportunidade de se apro-
priar de outros conhecimentos e experienciar outras atividades no Ensino Médio.

Para garantir esse perfil, a seleção dos professores que desenvolverão as aulas de Aprofundamento 
e Revisão para o ENEM será realizada por meio de banca, como na designação para a parte flexível 
do currículo, mesmo que seja um professor efetivo da escola.

9. Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio
A Parte Flexível também poderá ofertar, dentro do Programa de Fomento ao Ensino Médio em 
Tempo integral, quantos cursos técnicos forem demandados pelos estudantes.  Esses cursos pro-
fissionalizantes integrados ao EM deverão ser escolhidos no catálogo de 11(onze) cursos relacio-
nados a seguir e que também são oferecidos pela Rede de Educação Profissional de Minas Gerais. 
Assim, a ampliação da jornada poderá ser realizada com o desenvolvimento, em três anos, de um 
Curso Profissionalizante, integrado ao Ensino Médio, com um total de até 1200 horas, e que tem 
em sua Matriz Curricular, a estrutura do Currículo Integrado do Programa, isto é, no Curso Técnico 
Profissionalizante haverá também um mesmo horário destinado a Projetos de Pesquisa e Interven-
ção e à saída mensal para os Diálogos Abertos com a Cidade. 

A escolha e a composição de uma turma de um Curso Técnico Profissionalizante deverá ocorrer 
apenas se os estudantes manifestarem interesse na Educação Profissional e após consulta à co-
munidade. O diretor escolar deverá ser o responsável por dialogar com os estudantes sobre as 
possibilidades de mercado de trabalho naquele curso dentro daquele território, evitando a oferta 
de cursos que não dialoguem com os eixos produtivos locais. Antes da escolha dos estudantes por 
um dos cursos técnicos, a escola deve oferecer um seminário de Mostra de Cursos técnicos para 
que, a escolha dos estudantes se dê com base em dados e informações sobre o que é o curso, quais 
as áreas de atuação com cada curso, quais as expectativas de salários entre outras. Sugerimos que 
esse seminário ocorra nos quinze primeiros dias de fevereiro, no turno da noite, e que a direção 
da escola convide as famílias, pais e responsáveis, para que tenham conhecimento da proposta do 
curso técnico antes de fazerem suas escolhas.  

Os cursos Técnicos Integrados que poderão ser escolhidos pelos estudantes e ofertados pelas 
escolas são:
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1. Técnico em Administração
2. Técnico em Cooperativismo
3. Técnico em Informática 
4. Técnico em Informática para a Internet
5. Técnico em Logística
6. Técnico em Marketing
7. Técnico em Recursos Humanos
8. Técnico em Secretariado
9. Técnico em Secretariado Escolar
10. Técnico em Serviços Públicos
11. Técnico em Transações Imobiliárias

Os cursos Técnicos Integrados ao ensino Médio deverão seguir a Matriz Curricular e o Plano de 
Curso, aprovados pelo Conselho Estadual de Educação, e deverão ser inseridos no SISTEC, confor-
me o Manual de Orientações disponibilizado pela equipe de Educação Profissional da SEE/MG. Na 
montagem do horário escolar é importantíssimo que a escola evite, cumprindo a legislação vigente, 
que um único professor assuma as aulas dos componentes técnicos do currículo. 

IV - ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO, TEMPOS E 
ESPAÇOS 
As escolas envolvidas no Programa devem se organizar e formular a proposta curricular levando 
em consideração os seguintes aspectos essências da proposta: 

 Integração entre os componentes da Base Comum e parte Flexível do Currículo.

 Carga horária definida na matriz curricular constituída de duas partes: formação básica e 
formação flexível com a possibilidade de um curso técnico profissionalizante.

 Protagonismo do estudante na escolha dos componentes da parte flexível do currículo e 
do Curso técnico integrado ao médio, quando for o caso.

 Inclusão dos princípios pedagógicos essenciais dessa proposta: Formação para Cidadania 
e Projeto de Vida, Pesquisa e Intervenção, Diálogos Abertos com a Cidade, Momento Co-
letivo de Integração.

A formação básica compreende as temáticas relativas a cada área do conhecimento, indicadas nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais e, futuramente, pela Base Nacional Comum Curricular do Ensino 
Médio, com seus respectivos componentes. 

A formação flexível é responsável pela ampliação do leque de conhecimentos dos estudantes e da 
materialização da integração curricular. Ela é composta por Campos de Integração, que poderão ser 
trabalhados em aulas ligadas à temática do Campo Integrador ou pela Formação Técnica e Profissional. 

Os Campos de Integração Curricular, como já afirmado neste Documento Orientador, devem pro-
porcionar ao jovem a interlocução entre as áreas de conhecimento da Base Comum, os conheci-
mentos científicos, suas experiências pessoais e outras atividades que enriqueçam a sua formação 
e a sua atuação/intervenção na sociedade.

Estes Campos de Integração devem focar atividades que favoreçam conhecimentos além daqueles 
previstos nos componentes curriculares da Base Comum, mas ao mesmo tempo articulados a eles. 

As aulas/atividades dos Campos de Integração Curricular não obrigatórias deverão ser escolhidas 
pelos estudantes e podem ser alteradas anualmente.

1. Carga horária
De acordo com a Portaria 727/17, o Ensino Médio Integral deverá contemplar a carga horária de 
2.250 (dois mil, duzentos e cinquenta) minutos ou 45 (quarenta e cinco) horas-aula semanais. 
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A Base Nacional Comum é composta de 25 horas-aulas semanais estabelecidas na legislação espe-
cifica para o Ensino Médio Regular (Resolução SEE n. 2842 de 13 de janeiro de 2016), acrescida de: 
de duas aulas semanais de Língua Portuguesa (em um total de seis aulas semanais, que poderão ser 
lecionadas por dois professores distintos), duas aulas semanais de Matemática (em um total de seis 
aulas semanais, que poderão ser lecionadas por dois professores distintos), pelo menos uma aula 
semanal de Língua Inglesa (em um total de três horas semanais de Língua Estrangeira moderna). 
Em relação à Língua Estrangeira deve-se observar o interesse dos estudantes na definição da ofer-
ta de novos modelos e arranjos, por exemplo: 

·	 1 aula de Língua Inglesa, 1 de Língua Espanhola e 1 de um terceiro idioma 
·	 1 aula de Língua Inglesa, 2 de Língua Espanhola  
·	 1 aula de Língua Inglesa, 2 de um outro idioma que não seja a Língua Espanhola 
·	 3 aulas de Língua Inglesa 

A parte flexível poderá ser composta por Campos de Integração Curricular, podendo ser acrescida 
da Formação Técnica Profissionalizante, totalizando quinze aulas semanais.

As turmas que trabalharão exclusivamente com os Campos de Integração Curricular deverão distri-
buir as aulas de acordo com a carga horária estabelecida para os Campos de Integração Curricular:

● Cultura, Arte e Cidadania – 4 aulas semanais
● Múltiplas Linguagens Comunicação e Mídias – 6 aulas semanais
● Pesquisa e Inovação Tecnológica – 5 aulas semanais

Exemplos de distribuição da carga horária, caso a escola opte por ter Estudos Individuais Orientados:

Campo Componentes Carga horária em 
horas aulas

Cultura, Arte e Cidadania
Educação para Cidadania e Projeto de Vida 01

No máximo dois componentes escolhidos pelos estudantes 03

Múltiplas Linguagens, Comunin-
cação e Mídias

Estudos Individuais Orientados 04

No máximo dois componentes escolhidos pelos estudantes 02

Pesquisa e Inovação Tecnológica 
Pesquisa e Intervenção 01

No máximo dois componentes escolhidos pelos estudantes 04

Total 15

Campo Componentes Carga horária em 
horas aulas

Cultura, Arte e Cidadania
Educação para Cidadania e Projeto de Vida 01

No máximo dois componentes escolhidos pelos estudantes 02

Estudos Individuais Orientados 01

Múltiplas Linguagens, Comunin-
cação e Mídias

No máximo dois componentes escolhidos pelos estudantes 04

Estudos Individuais Orientados 02

Pesquisa e Inovação Tecnológica 

Pesquisa e Intervenção 01

Estudos Individuais Orientados 01

No máximo dois componentes escolhidos pelos estudantes 04

Total 15

A parte flexível acrescida de formação técnica profissionalizante deverá obedecer a carga horária 
estabelecida na Matriz Curricular do Curso Técnico profissionalizante Integrado ao Ensino Médio 
dependendo da escolha dos estudantes, sendo possível que os mesmos frequentem aulas nos 
Campos de Integração Curricular sem prejuízo da carga horária da parte técnica.
As turmas de 3º (terceiro) ano poderão ter na parte flexível do currículo um Curso Preparatório e de 
Aprofundamento para o ENEM compreendendo 9 (nove) horas aulas do total de 15(quinze) horas 
aulas da parte flexível do currículo.
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Exemplo de distribuição de aulas para o Curso Preparatório de Aprofundamento para o ENEM: 

Campo Componentes Carga horária 
em horas aulas

Cultura, Arte e Cidadania
Educação para Cidadania e Projeto de Vida 01

Aprofundamento para o ENEM em Ciências Humanas e sociais. 03

Múltiplas Linguagens, CoC-
municação e Mídias

Estudos Individuais Orientados e/ou outros componentes esco-
lhidos pelos alunos. 04

Redação em temáticas atuais 02

Pesquisa e Inovação Tecnológica 

Pesquisa e Intervenção 01

Aprofundamento para o ENEM em Ciências da Natureza 03

Aprofundamento para o ENEM em Matemática 01

Total 15

2. Organização do tempo
Diferentes formas de organização poderão ser construídas em cada escola, de acordo com as pos-
sibilidades locais, mas sempre com o foco na Integração Curricular.

 As aulas do Ensino Médio Integral e Integrado poderão ocorrer a partir das 7 horas e com 
término previsto para no máximo às 17h30min, com um intervalo de no mínimo 60 mi-
nutos para o almoço. As aulas/atividades serão organizadas em módulos de 50 minutos.

 As aulas podem ser organizadas em jornadas de, no máximo, 100 minutos, ou seja, podem 
e ocorrer até duas aulas de um mesmo componente. É expressamente proibido ocorrer 
três ou mais horários consecutivos de um mesmo componente, mesmo que haja intervalo. 

 A Base Comum poderá funcionar em turno diferente da Parte Flexível do Currículo a fim 
de estabelecer maior flexibilidade e atender a demanda do território e comunidade esco-
lar, quando for o caso.

 As escolas devem organizar o horário de tal forma que, sendo possível e diante das pos-
sibilidades de disponibilidade dos professores, haja em um dia da semana, um horário em 
que todas as turmas desenvolvam a atividade de Pesquisa e Intervenção, componente 
obrigatório na Matriz Curricular.

 Recomendamos que horários destinados aos estudos orientados individuais aconteçam 
duas vezes por semana.

 Os momentos coletivos de integração devem acontecer no horário em que for melhor para 
a comunidade escolar garantindo a maior participação possível de estudantes e professores.

 Recomendamos organizar um planejamento semestral para as saídas mensais dos estu-
dantes relativas aos Diálogos Abertos com a Cidade.

Se as aulas da parte flexível forem estabelecidas num mesmo horário, há a possibilidade de que o es-
tudante faça a sua escolha independente da turma que está matriculado, podendo ter aulas agrupadas 
por interesse independente da turma, tal como foi sugerido na proposta de pesquisa e intervenção. 
Essa flexibilização só é possível para os Campos de Integração Curricular, sendo vedada para os com-
ponentes da Base Comum e componentes específicos dos Cursos Técnicos Integrados.

3. Organização das aulas e utilização de diferentes espaços 
Uma formação integral não pode ser restrita apenas ao espaço escolar da sala de aula. As aulas de-
vem acontecer em lugares diversificados, tais como laboratórios, salas de vídeo, bibliotecas, pátio, 
quadras e em outros espaços que a escola possa ter acesso.

Há necessidade de mudança nas práticas pedagógicas dos componentes da Base Nacional Comum 
para que de fato possa acontecer a integração com os componentes da parte flexível do currículo. 
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Um olhar diferente para uma proposta diferente. Mais tempo na escola significa que esse tempo 
deve ser muito bem aproveitado na própria escola. As aulas devem contribuir para que na sua 
formação os estudantes sejam capazes de pensar, criar, propor soluções. Cabe aos professores 
direcionar e conduzir este processo de apropriação de conhecimento.

A escola poderá, se houver necessidade e interesse dos estudantes, organizar as aulas da base 
comum num mesmo turno e as aulas da parte flexível no contra – turno. No caso em que as aulas  
da Base Comum e da Parte Flexível do Currículo forem colocadas em turnos separados, as escolas 
devem envidar esforços para que haja planejamento, partindo-se do interesse coletivo dos es-
tudantes e  para que se chegue a um arranjo possível, sem estar preso às formas tradicionais de 
organização do tempo e do espaço, evitando um turno de aulas excessivamente teóricas e outro 
de aulas práticas. É necessário que se crie mecanismos de ruptura com a prática tradicional. Tanto 
os professores da Base Comum como os que estarão atuando nas aulas da Parte Flexível devem 
dialogar e trocar experiências, oportunizando a participação ativa dos jovens na construção da 
proposta de organização dos tempos e espaços, e também do currículo.

As atividades escolhidas para os Campos de Integração devem contribuir para uma formação inte-
gral e promover um conhecimento que faça diferença no dia a dia do estudante. As propostas ini-
ciais e os planos de trabalho apresentados pelos professores devem ser validados, revistos e siste-
maticamente   aprimorados. O que se busca é uma prática que integre o currículo, rompendo com 
as paredes das salas de aula e com os muros da escola. Que os estudantes possam ter contato com 
mundo real, avançando no mundo digital, nas questões e problemas do tempo real, da informação 
e globalização, que sejam apresentados e vivenciem o mundo da tecnologia e que professores e 
estudantes estejam abertos a aprender juntos e sempre, todos os dias. Professores não podem 
planejar suas aulas com a mesma lógica e concepção do Ensino Médio Regular.

V. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
A avaliação é parte integrante do Currículo e do processo educativo. Possui caráter processual, 
formativo e participativo, e deve garantir estratégias de intervenção pedagógica para atendimento 
aos estudantes que não consolidaram competências e habilidades, utilizando todos os recursos 
disponíveis para que se garanta a continuidade dos estudos com qualidade social. Nesse senti-
do, a avaliação deve ser realizada pelos professores e toda a equipe pedagógica da escola, numa 
perspectiva redimensionadora da ação pedagógica, fazendo prevalecer os aspectos qualitativos 
do aprendizado sobre os quantitativos, assegurando tempos e espaços diversos para que todos 
tenham garantida a aprendizagem e, sobretudo, para que possamos mensurar o impacto da Educa-
ção Integral na formação e no desenvolvimento dos estudantes.

A avaliação visa proporcionar um momento de diálogo, reflexão e planejamento coletivo das es-
colas, a partir da análise dos processos e resultados obtidos pelos estudantes tanto nas avaliações 
externas, quanto nas internas, e tendo em vista a relação entre ambas; também é desejável que as 
escolas refaçam seus itinerários avaliativos por meio da proposição de ações coletivas que con-
tribuam para a garantia do direito à aprendizagem e que para isso envolvam os estudantes nas 
decisões relativas às avaliações , seja por meio do colegiado, dos grêmios, da participação dos 
estudantes nos Conselhos de Classe , ou criando coletivos de estudantes para a busca de soluções 
para os processos avaliativos da escola e a garantia de que todos possam aprender cada vez mais.

1. Direito à aprendizagem
 A escola deve repensar e avaliar o Currículo desenvolvido em cada segmento e ano para cada 
estudante. Promover planejamento pedagógico, trabalhos e atividades avaliativas significativas, 
reconhecendo o que os estudantes já sabem e o que eles poderão saber, a partir do trabalho rea-
lizado, e o que os professores e atores educativos necessitam para desenvolver seu trabalho, bem 
como a autonomia para gerenciar os processos educativos. Além disso, apropriar-se dos resultados 
das avaliações externas como indicativos de diferentes itinerários para a aprendizagem que podem 
ser percorridos pela escola.
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Sempre com o foco nos eixos citados neste documento e na efetiva aprendizagem dos estudantes, 
as escolas participantes do Programa de Fomento à Implementação de Escolas em Tempo Inte-
gral para o Ensino Médio devem utilizar procedimentos, recursos de acessibilidade e instrumentos 
diversos, como a observação, o registro descritivo e reflexivo, trabalhos individuais e coletivos, 
portfólios, exercícios, entrevistas, provas, testes, questionários, etc., adequando-os à faixa etária 
e às características de desenvolvimento do estudante, utilizando a coleta de informações sobre a 
aprendizagem como diagnóstico para as intervenções pedagógicas necessárias”. (Resolução  xxxx/ SEE)

2. Diagnóstico e acompanhamento
O Ensino Médio tem por finalidade:

- a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, pos-
sibilitando o prosseguimento dos estudos; 

- a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando 
teoria e prática; 

- a preparação básica para o trabalho e cidadania do estudante, para continuar aprendendo, de modo a 
ser capaz de se adaptar a novas condições de ocupação ou de aperfeiçoamento posteriores; 

- o aprimoramento do estudante como pessoa, incluindo sua formação ética e o desenvolvimento 
da autonomia intelectual e do pensamento crítico. 

Nessa medida, as ações relacionadas ao diagnóstico são imprescindíveis para garantir uma forma-
ção integral, que garanta autonomia, não importando qual escolha os alunos farão no futuro. Com-
preender os estudantes e seus saberes é uma ação primordial para a oferta de atividades e ações 
em uma jornada de trabalho que, nesse Programa, foi ampliada e deverá contribuir para a efetiva 
aprendizagem. Para realizar o diagnóstico e acompanhar a aprendizagem, a Secretaria de Educação 
de Minas Gerais já dispõe de um Programa online, o Programa de Avaliação da Aprendizagem Es-
colar (PAAE), que possui um banco de dados com mais de 70 mil itens (questões), elaborados pelos 
professores da Rede pública, que medem o desempenho de quem as responde pelo conjunto de 
habilidades que demonstra. 

As escolas participantes do Programa devem fazer um diagnóstico inicial das habilidades dos es-
tudantes do Ensino Médio. A partir dele, cada escola deve elaborar um projeto de nivelamento e 
recuperação das habilidades básicas para o estudante prosseguir nos estudos. 

Ao início do ano é disponibilizada forma on-line uma avaliação diagnóstica para todas as escolas de 
EMII.  No segundo semestre é disponibilizada uma avaliação intermediária também on-line visando 
comparar os avanços dos estudantes em seis meses de implantação do Programa, que interage 
continuamente com o ensino e a aprendizagem, superando as tradicionais funções de “rotular e 
excluir”. Nessa perspectiva, constitui um processo cumulativo, contínuo, abrangente, sistemático 
e flexível de obtenção e análise de informações de natureza qualitativa e quantitativa sobre o 
ensino e a aprendizagem, de forma a obter subsídios para: (a) planejar as intervenções docentes; 
(b) criar formas de apoio aos estudantes que apresentem dificuldades; (c) verificar se os objetivos 
propostos são os mais pertinentes e se estão sendo alcançados; (d) obter subsídios para a revisão 
dos materiais e da metodologia utilizada. 

As provas geradas e realizadas serão corrigidas e analisadas pelo Sistema, que fará a condensa-
ção dos dados a partir dos descritores, interpretando-os. A partir dos mapas e gráficos gerados, 
os professores deverão analisar as informações identificando dificuldades básicas que podem ser 
resolvidas de forma mais efetiva.

A partir dessas informações deverá ser elaborado um plano de ação para garantir a aprendiza-
gem básica dos alunos para a continuidade dos estudos, sem prejuízo da quebra de sequências. O 
Plano deverá: assegurar tempos e espaços diversos para que os alunos sejam atendidos nas suas 
dificuldades; utilizar diferentes procedimentos, instrumentos, estratégias e recursos pedagógicos 
disponíveis que garantam a intervenção e a aprendizagem dos alunos.



 DOCUMENTO ORIENTADOR DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO BÁSICA INTEGRAL E INTEGRADA DE MINAS GERAIS • 57

3. Atribuição de notas e conceitos 
A atribuição de notas e conceitos referentes à Base Comum Curricular obedecerão as regras esta-
belecidas por esta Secretaria, organizadas no Sistema Mineiro de Administração Escolar, e especi-
ficadas nos regimentos escolares.

Os Campos de Integração não impactarão na conclusão do ensino médio, mas sim na formação 
integral dos estudantes. Sendo assim, para os componentes curriculares pertencentes a esses cam-
pos serão atribuídos conceitos, valorizando as práticas, interesses e a organização dos alunos.

A - Muito Bom

B - Bom
C - Em Processo

O Curso Técnico Profissionalizante Integrado ao Ensino Médio será avaliado com as mesmas regras 
referentes à Base Comum Curricular. Ressaltamos que na modalidade integrada o Curso Técnico tem 
uma única matrícula, fazendo jus a apenas 3 (três) componentes curriculares para Progressão Parcial. 

4. Registro escolar
O SIMADE (Sistema Mineiro de Administração Escolar), não está preparado para receber o registro 
dos componentes da Parte Flexível do Currículo, tanto os componentes dos Cursos Técnicos Inte-
grados ao ensino Médio, como os componentes dos Campos de Integração Curricular. Informamos 
que os registros desses componentes deverão ser feitos manualmente até que o pacote pedagógi-
co do SIMADE seja configurado e disponibilizado às escolas. 

É muito importante que após as escolhas dos estudantes as turmas sejam lançadas no SIMADE 
com todos componentes e carga horária total da Base Comum. Essas turmas deverão ser identifi-
cadas comas sigla EMII. 

O Boletim Escolar referente à Base Comum deverá emitido pelo SIMADE, bem como os professo-
res poderão utilizar o Diário Escolar Digital - DED. Para a Parte Flexível do Currículo deverão ser 
utilizados diários manuais  produzidos  e de responsabilidade dos professores e  boletins elabora-
dos pela equipe pedagógica e fornecidos pela Secretaria Escolar. 

Os modelos de Histórico Escolar, Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Diploma do Curso 
Técnico Integrado ao Ensino Médio já foram disponibilizados pela equipe da SOE/SEE. 

VI – GESTÃO DEMOCRÁTICA
Para o desenvolvimento integral da aprendizagem, é necessário conhecer os sujeitos que estão na 
escola, seus tempos de vivência, os atores que desenvolvem as ações escolares, seu currículo e sa-
beres, respeitando identidades e memórias dialogadas com o território educativo e a forma como 
se dá a participação de todos nas decisões e escolhas dos processos inerentes à vida escolar. A esse 
conjunto de ações chamamos de “gestão democrática e participativa”.

1. Fortalecimento do trabalho coletivo
Para reafirmar o compromisso de todos na construção do trabalho coletivo, é essencial conhe-
cer os papéis e as responsabilidades de cada ator no espaço educativo, atribuindo significado ao 
trabalho dos diretores, vices, especialistas, coordenador do EMII, inspetores, analistas, auxiliares, 
assistentes e todo o corpo docente da escola. 

Entender a escola como promotora da mobilidade comunitária, isto é, como agente de articulação e 
de participação, é necessário possibilitar o espaço compartilhado de trocas e de convivência, garantir 
a parceria entre escola e comunidade, consolidar o direito integral à aprendizagem com a construção 
de um projeto comum de Escola Integral e Integrada, com o protagonismo de seus atores.

As informações devem ser compartilhadas, os cardápios devem ser publicados, as reuniões devem 
ser frequentes, os planejamentos devem ser coletivos. Toda a comunidade escolar deve conhecer a 
proposta pedagógica da escola e participar efetivamente da construção do currículo.
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2. Participação da Comunidade
Não se pode pensar a política de Escola Integral e Integrada sem considerar o envolvimento das 
famílias e da comunidade. Nesse aspecto, emergem alguns questionamentos: como trazer a família 
para a Escola de Ensino Médio Integral? Como promover essa aliança entre a escola e a instituição 
familiar? Por que a família, especialmente no Ensino Médio, não se envolve com as questões escola-
res? Dificilmente, teremos respostas para essas questões, já que o que almejamos é instigar as Esco-
las de Educação Integral para que as respostas a essas questões sejam dadas por toda a comunida-
de. Assim propomos que, para a implantação do Programa de Fomento à Implementação de Escolas 
em Tempo Integral para o Ensino Médio, o primeiro passo a ser dado seja a realização de momentos 
coletivos com a participação da comunidade e de demais atores sociais do entorno da escola. 

A participação da comunidade deve ser construída a partir de reflexões em pequenos seminários, 
por exemplo, e que, a partir deles, seja formado um Comitê Comunitário de Educação Integral. Jun-
to com a equipe gestora, o Comitê vai deliberar sobre o fazer pedagógico da escola. Somente dessa 
forma poderão sair do “senso comum” e ter uma leitura mais criteriosa da Política Educacional. 

A ideia é que o Comitê e o conjunto de educadores munidos, inicialmente, de ferramentas teóricas, 
potencializem novas formas de aprendizagem que transitarão a partir da realidade do estudante e 
dos espaços educativos que a cidade pode oferecer.

O convite é para que a participação das famílias se dê em cinco dimensões:

I - Participação informativa: as famílias são informadas de todos os movimentos da escola.

II - Participação consultiva: as famílias e os estudantes serão consultados sobre ações e projetos 
a serem realizados durante o ano e sobre os interesses na Parte Flexível do Currículo. 

III - Participação educativa: as famílias devem opinar sobre espaços alternativos e possibili-
dades de aprendizado na comunidade. Podem sugerir momentos e formas de participação 
mais ativa no que tange à aprendizagem, envolvendo-se e comprometendo-se ativamente 
com o processo educativo. 

IV - Participação avaliativa: as famílias poderão ser ouvidas em relação ao andamento da pro-
posta de tempo integral, avaliando os avanços e os pontos que precisam ser melhorados.

V - Participação decisória: junto com o Colegiado Escolar e o Comitê de Educação Integral 
da escola, as famílias poderão responder a questões amplas da política de Educação Inte-
gral estabelecida no Estado e propor formas e ações para o fortalecimento desta política.
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VII - ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E 
QUADRO DE PESSOAL 
1. Organização das Turmas
Em 2019 será permitido o funcionamento de turmas de Ensino Médio Integral e turmas de Ensino 
Médio Regular nos primeiros e segundos anos do ensino médio, obedecendo a seguinte regra: as 
turmas de Ensino Médio Integral e integrado deverão ser a maioria em relação às turmas de Ensino 
Médio Regular, devendo a cada ano subsequente ser diminuída pelo menos uma turma de ensino 
médio regular. 

Exemplo:

Nº de turmas 
na escola

2018 2019 2020
EM Integral EM Regular EM Integral EM Regular EM Integral EM Regular

07 turmas 4 3 5 2 6 1

05 turmas 3 2 4 1 5 0

02 turmas 2 0 2 0 2 0

A escola poderá oferecer o Ensino Médio Integral e Integrado para todos os anos de escolaridade, 
caso seja interesse dos estudantes e possua infraestrutura adequada, com total apoio da SEE/MG, 
sendo oferecidas na Parte Flexível apenas as aulas dos Campos de Integração Curricular. 

2. Organização de Pessoal
2.1. Professor de Educação Básica que atua como coordenador do EMII
As escolas que participam do Programa de Fomento ao Ensino Médio em Tempo Integral tem di-
reito à contratação de um Professor de Educação Básica que atuará como Coordenador do EMII 
da escola. Esse coordenador deverá ser preferencialmente efetivo/a, indicado/a pela direção da 
escola e referendado/a pelo Colegiado Escolar, dentre os/as profissionais que atuam na escola. 

Para atuar na coordenação do Programa, o/a professor/a indicado/a deverá cumprir a totalidade de 
sua carga horária, ou seja, 24 horas semanais e possuir licenciatura plena em qualquer área, sendo-
lhe atribuído o cargo de professor coordenador, regente de aulas.

O professor que atuar como coordenador do Programa tem uma função articuladora, formadora e 
transformadora, portanto, é o elemento mediador entre o currículo integrado e os docentes. As-
sim, esse profissional vai auxiliar os professores a fazerem as necessárias articulações curriculares, 
considerando suas áreas específicas de conhecimento, os estudantes contemplados, a realidade 
sociocultural da escola e os demais aspectos das relações pedagógicas e interpessoais que se de-
senvolvem na sala de aula e na Instituição de Ensino. O professor que atuar como  coordenador, 
juntamente com o(s) especialista(s) serão os responsáveis pelas reuniões semanais da equipe de 
professores nos dois turnos escolhidos pela escola para essas reuniões, organizando a pauta, regis-
trando as decisões em ata e providenciando os encaminhamentos necessários para que esse tem-
po de reunião se efetive como instrumento de integração do currículo. Para as escolas estaduais 
que ofertam o EMII e não possuem pelo menos quatro turmas, essa função será executada pelo 
diretor da escola e pelo especialista. 

O professor que atuar como coordenador tem uma função mediadora, no sentido de revelar/des-
velar os significados das propostas curriculares, para que os professores elaborem seus próprios 
sentidos, a fim de operacionalizar determinadas propostas, de acordo com a sua trajetória de for-
mação e de docência, o momento histórico e os compromissos da escola e do estudante. Desta 
forma, compete ao professor coordenador:

– Como articulador, seu papel principal é oferecer condições para que os professores trabalhem 
coletivamente as propostas curriculares em função da realidade escolar, promovendo a interdisci-
plinaridade e a integração, evitando-se a fragmentação do conhecimento. 
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– Como formador, oferecer condições a outros profissionais de se aprofundarem em sua área específica. 

– Como transformador, cabe-lhe o compromisso com o questionamento, ou seja, ajudar o pro-
fessor a ser reflexivo e crítico em sua prática, estimulando a pergunta, a dúvida, a criatividade, a 
inovação e o diálogo, que culminem em mudanças na prática pedagógica.

– Como estimulador, para instaurar na escola o significado do trabalho coletivo, possibilitando 
ações de parceria, de modo que, movidas por necessidades semelhantes, as pessoas se impliquem 
no desenvolvimento de ações para atingir objetivos.

O professor que atuar como coordenador deverá garantir que se efetivem os diálogos abertos com 
a cidade, bem como que projetos de pesquisa e intervenção.

Em síntese, o professor que atuar como coordenador será aquele que, conhecendo a proposta 
curricular do Programa aqui evidenciada, possibilitará que novos significados sejam atribuídos à 
prática educativa da escola e à prática pedagógica dos professores. E importante que o diretor da 
escola tenha ciência de que não cabe ao professor que atuar como coordenador do EMII assumir 
atividades administrativas, pois isso caracterizaria desvio de função. As atividades administrativas 
são de inteira responsabilidade do diretor. 

É fundamental que o coordenador do programa seja avaliado continuamente e caso não esteja 
desenvolvendo de forma satisfatória o seu papel seja advertido e posteriormente dispensado.

2.2. Especialista da educação Básica
O especialista da Educação Básica atuará em conjunto com o coordenador, propiciando que haja 
uma interlocução de forma que a integração entre a Base Comum e a parte Flexível do currículo 
aconteça, bem como seja entendido por todo corpo docente o conceito de educação Integral, as 
proposições flexíveis do currículo e as propostas avaliativas.

O especialista da Educação Básica e o professor coordenador serão os responsáveis pelas reuniões 
semanais da equipe de professores nos dois turnos escolhidos pela escola, organizando a pauta, 
registrando as decisões em ata e providenciando os encaminhamentos necessários para que esse 
tempo de reunião se efetive como instrumento de integração do currículo.

2.3 Professores
Todos os professores devem planejar e organizar suas aulas na perspectiva da educação integral e 
integrada primando pela integração curricular. Devem procurar realizar planejamentos conjuntos, 
planejar aulas para realizá-las durante os diálogos abertos com a cidade, participar das atividades e 
projetos para o Ensino Médio integral e Integrado. 

Todos os professores que atuarem na parte flexível do currículo deverão apresentar plano de tra-
balho e serem selecionados pela banca, incluindo os professores efetivos da escola que quiserem 
atuar nos CIC (Campos de Integração Curricular).

É obrigatório que o número de aulas previstas para o Campo de Integração curricular na Matriz 
do EMII seja obedecido pela escola na organização do horário, conforme o número de turmas e as 
normas vigentes da SEE-MG.

2.4. Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB)
Na composição do Quadro de Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB), a escola estadual 
participante do Programa terá direito a um Auxiliar de Serviço de Educação Básica e poderá desig-
nar, adicionalmente, Auxiliar/es de Serviços de Educação Básica considerando o número de alunos 
matriculados no Ensino Médio Integral e Integrado, conforme a tabela a seguir, independente do 
número de turnos:



 DOCUMENTO ORIENTADOR DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO BÁSICA INTEGRAL E INTEGRADA DE MINAS GERAIS • 61

QUADRO I
NÚMERO DE ALUNOS QUANTITATIVO

Até 74 01

De 75 a 149 02

De 150 a 224 03

De 225 a 299 04

De 300 a 374 05

De 375 a 449 06

De 450 a 524 07

Acima de 524 08

2.5. Professor para Ensino de Uso da Biblioteca/ Mediador de Leitura .  

Todas as escolas participantes do programa tem direito ao Professor de Uso da Biblioteca.  Lem-
bramos que as autorizações de aumento de comporta das escolas estaduais, são de delegação da 
Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos.  Para que ocorra a autorização, não basta a escola 
lançar no sistema, é necessário preencher o formulário de solicitação de autorização especial, que 
deve ser assinado pelo Diretor e também pelo Inspetor Escolar  anexando um inclusive  favorável 
da inspeção. Após o preenchimento, os Inspetores ou o Diretor deve entregar para a Diretoria de 
Pessoal de sua regional, que irá emitir o parecer e encaminhar para à equipe DGEP. Após análise, 
o subsecretário de Gestão de Recursos Humanos faz a aprovação. Após a manifestação da SG a 
escola deve lançar a vaga no sistema para a devida autorização. 

VIII - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA
O Programa de Fomento à Implementação de Escolas em Tempo Integral para o Ensino Médio de Minas 
Gerais conta com um recurso de R$ 2.000,00 (dois mil reais) anuais, por aluno, durante dez anos.

A distribuição dos recursos será realizada pelo Órgão Central da SEE-MG e não serão repassados 
à Caixa Escolar. A responsabilidade da prestação de contas será também da SEE. 

Os recursos tornarão possível a implantação do Programa e serão destinados a diversas frentes:

·	 Realização de projetos
·	 Eventos e atividades de campo
·	 Reuniões e formações
·	 Acompanhamento e monitoramento
·	 Pró-labore para consultores, oficineiros, educadores sociais e encargos                
·	 Materiais de consumo e Serviços de terceiros
·	 Elaboração de materiais didáticos e pagamento de direitos autorais
·	 Reforma e ou  adequação de espaços escolares

Para a Merenda escolar são utilizados recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE). A atualização da Resolução do PNAE pode ser verificada em: 

<https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_ti-
po=RES&num_ato=00000026&seq_ato=000&vlr_ano=2013&sgl_orgao=FNDE/MEC>

A programação do recurso da merenda é calculada com base nos dados escolares (metas) enviadas 
pelas UF em dezembro de 2017 e que compõem  o CENSO Escolar alimentado pelo SIMADE. 

Sobre a utilização:

·	 Para as escolas que estão no Programa e com o número de matrículas atual inferior ao 
planejado, os recursos devem ser proporcionais às matrículas concretizadas.
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As regras de aquisição e utilização desse recurso seguem legislação, portarias e resoluções atrela-
das ao PNAE, conforme link:

<http://www.fnde.gov.br/programas/alimentacao-escolar/alimentacao-escolar-material-de-divul-
gacao/alimentacao-manuais>

Importante: não é permitido pagar serviços terceirizados de preparo de merenda com esse recurso. 

Para as atividades referentes aos Diálogos Abertos com a Cidade a cada 40 estudantes matricula-
dos no Ensino Médio Integral e Integrado estará disponibilizada a quantia de R$ 1.600,00 ao ano. 
Para outros projetos e necessidades de manutenção e custeio, compras de bens de capital, a escola 
deverá acionar a equipe do EMII /SEE e solicitar suas demandas para análise e aprovação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A política de Educação Integral e Integrada para o Ensino Médio tem o objetivo de incentivar os 
estudantes a criarem seus projetos de vida, desenvolver um plano de participação cidadã, prover 
meios para que possam realizá-los, como sujeitos do processo e protagonistas de sua formação. O 
envolvimento da comunidade escolar é imprescindível para o sucesso de toda a proposta. Impor-
tante destacar a afirmação da professora Inês Teixeira, na Carta-convite aos professores, no Pacto 
Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, que descreve os desafios desta proposta: “REIVEN-
ÇÃO E RESSIGNIFICAÇÃO, porque é preciso reinventar e ressignificar a docência” e a Escola Integral 
e integrada é a forma que acreditamos ser capaz de contribuir para que os estudantes encontrem 
significado na escola e transformem o que aprenderem.
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