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Governador Valadares 
Minas Gerais

Lá vai o trem entre as montanhas e vales, vai singrando 
os espaços, percorrendo territórios, ligando pontos, 
buscando novos portos, levando notícias, realizando 
desejos. Foi com esse espírito bem mineiro que o 
TEIA tomou o trem para Governador Valadares. Para 
encontrar gente, experiências e práticas sociais e vê o 
jeito de fazer Educação Integral da Princezinha do Vale.

Essa viagem de trem somou-se a outras viagens por 
outros meios e outras incursões: internet, moodle, 
cartografia, expedições, enfim, um rico tracejar de 
percursos de diferentes sujeitos que nos revelaram 
os seus retratos de viagem ao ultrapassar a fronteira 
do sabido na busca do vivido, da experiência que 
tá ali a nossa frente a buscar  palavras para ser dita e 
compreendida.

E o livro aqui é a tentativa de mostrar a todos o registro 
do feito pelos cursistas do curso Educação Integral 
e Integrada realizado com professores, oficineiros 



Legendas dos comentários

Informação - Dados sobre a política, 
a legislação ou sobre o território em 
Governador Valadares

Tempo -  Reflexões sobre a dimensão do 
tempo na Educação Integral

Sujeito -  Reflexões sobre os sujeitos da 
educação integral (infância, adolescência, 
campo e os educadores)

Gestão - Reflexões sobre a gestão, 
gestão compartilhada, arranjo local, 
intersetorialidade e democracia

Território - Reflexões sobre a dimensão do 
espaço na Educação Integral

Saberes - Reflexão sobre os novos saberes 
incorporados na Escola Integral

e gestores do Projeto Escola de Tempo Integral de 
Governador Valadares. Trazemos aqui as cartografias 
feitas pelos cursistas das escolas da Educação Infantil 
e do Ensino Fundamental da cidade e do campo de 
Governador Valadares. 

Cartografar é retratar o território, recuperar o percurso 
e trazê-lo como traços em um suporte que é mapa, carta 
que nos orienta e nos revela, mas que não esgota o que 
é da vida, pois o pensado, por mais que pensando, é 
parte, como um instantâneo, de algo maior que não 
cabe nas nossas lentes de viajante.

Assim, esse livro é mais do que um registro, é um convite 
de fazer uma nova viagem por esses e outros territórios 
cartografados, pois, como nos diz o poeta: navegar é 
preciso, viver não é preciso. E aí reside a provisoriedade 
de toda carta náutica em sua precisão ao não conseguir 
reter o movimento incessante da vida em sua dinâmica 
inovadora e imprecisa.



Município de Governador Valadares (MG)

Distritos de Governador Valadares

A viagem por São José do 
Goiabal foi realizada e 

registrada nas cartografias das 
seguintes escolas municipais: 

Antônio de Castro Pinto e 
Mendes Sá.
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1ª Parada 
Distrito de São José do Goiabal

Nossa busca começa por caminhos que vão nos levar a novas 
percepções. É hora de exercitar o olhar e adquirir outras referências 
que levaremos por toda a vida para compartilhar com quem nos 
relacionamos. Em cada Parada, encontraremos sujeitos e territórios 
que fazem o nosso caminho ficar ainda mais rico. E é preciso muita 
atenção aos detalhes, mudar a percepção e se abrir para novos 
contatos e conhecimentos.  

O distrito de São José do Goiabal é o primeiro território que vamos 
“desbravar”.  Lá, está a Escola Municipal Antônio de Castro Pinto e, 
próxima a ela, a Escola Municipal Mem de Sá, que fica no Córrego dos 
Domingos. Os professores destas escolas são nossos guias e nos ajudam 
a descobrir os territórios a serem desbravados. Andando pelo distrito 
vamos observando o comércio, as casas e seus quintais. Lugares onde 
os sujeitos se encontram e aonde a vida acontece. 

Nos arredores de São José do Goiabal e do Córrego dos Domingos 
existem muitas fazendas e, por lá, também passa o nosso caminho. 
Andar pelo pasto e observar o relevo, as criações, as plantações - 
tudo mudando com as estações do ano. Parece que nada muda, mas 
na verdade muda o tempo todo; todo dia uma planta brota, um bicho 
nasce e os rios não param de correr. 
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Observar  esses territórios é lindo demais, mas é preciso ir além e interagir com 
eles. Conhecer a sabedoria popular, o lado que vem a chuva, a fase da lua e o melhor 
momento para colher e plantar. No campo, podemos aprender sobre geografia, história, 
biologia, física e um universo incrível que está ali, só precisa ser redescoberto.

No nosso caminho, belezas vão sendo reveladas nas sutilezas do caminhar. 
É preciso ter olhos atentos: Estamos sempre aprendendo e crescendo juntos 
em espaços pequenos, valorizando cada vez mais uns aos outros, acreditando 
que o amanhã será melhor  que o hoje, pois cada dia tem suas surpresas, 
conquistas e realizações”. 
(Professora Rosimery Coelho Moraes Ribeiro)

Continuando a nossa busca,vamos até a Escola Municipal  Mem de Sá,  que tem 
uma sala de informática. O que encontramos em nossas andanças pelo distrito pode 
ser compartilhado com todos os nossos amigos e parentes. Mesmo aqueles que se 
mudaram e foram morar longe podem ficar sabendo como anda a nossa comunidade. 
Se faltar algum entendimento, podemos usar a biblioteca e a sala de informática como 
fontes de pesquisa.

E a descoberta dos caminhos continua: vamos fazer campeonatos de pipa, jogar 
capoeira e estudar física no campo. E se o sol estiver muito forte, podemos jogar  nos 
tabuleiros ou cartas, ou no pátio da escola.  É outro momento para reconhecer nosso 
território, agora com as experiências que trocamos com os amigos. 

Passamos por mudanças em todos os setores da sociedade: sociais,  
políticas,  econômicas e  tecnológicas. Mudanças que interferem na esfera 
educacional que  exigem, dentre outras coisas, novas formas de lidar com o 
conhecimento, com o aprender e o ensinar refletindo na função da escola e 
no papel do professor.” 
(Grupo Campo.)

A Educação Integral não se 
resume à ideia de ampliação 
da jornada escolar. 
Ela se estabelece a partir de 
uma formação que aponta 
para dimensões humanas 
diversas e diferenciadas 
nos campos: cognitivo, 
social, cultural, político, etc. 
Nesse sentido, considera 
os espaços com potencial 
educativo preexistentes, 
presentes na comunidade e 
na cidade nas suas práticas 
cotidianas.
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 Sempre é bom mudar: renova os ares, proporciona novas experiências 
e novos entendimentos de como podemos fazer a nossa vida mais 
interessante. Mudar de casa,  de roupa,  o trajeto que fazemos todo dia, 
nos traz novas referências. Juntar cada nova experiência e, com elas, 
desenvolver novas posturas é uma maneira de desenvolver nossas 
potencialidades. 

(...) acreditamos ser importante valorizar as múltiplas 
possibilidades de aprendizagem  apresentadas pelo aluno. 
É preciso valorizar essas potencialidades para que o aluno 
sinta-se motivado a aprender o que ainda não sabe e a superar 
as suas dificuldades”. 
(Grupo Campo.)

As relações que construímos juntos são a base do nosso caminho, a 
estrutura para podermos desbravar o território e conquistar mais 
entendimentos. Trocar experiências, compartilhar conhecimento e 
interagir com  as crianças, entendendo o seu tempo, pode nos fazer 
 mais ricos. Este caminho é mágico! Quem por ele passa se enriquece 
e quanto mais se caminha mais se valoriza. 

Vamos continuar a nossa busca por outras regiões de Governador 
Valadares e  descobrir outros caminhos para a   ETI  Escola em Tempo 
Integral - e uma formação mais diversa e ampliada.



Município de Governador Valadares (MG)

Distritos de Governador Valadares

A viagem pelo distrito de 
Baguari foi realizada por 

meio da cartografia da 
Creche Leda Campos.
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2ª Parada 
Distrito de Baguari

Nossos caminhos nos levam ao distrito de Baguari, localizado  às 
margens do Rio Doce. É o mais antigo da região, com 129 anos de 
existência e, hoje, conta com aproximadamente 5.000 habitantes. Por lá 
passou grande parte da história de Governador Valadares e teve papel 
importante no desenvolvimento do município por causa da economia 
forte no passado. 

Neste território, encontramos a associação de moradores,  O Fórum e o 
Jornal Baguari  em Foco, além de nove igrejas evangélicas, uma católica, 
um campo de futebol, uma escola estadual de Ensino Fundamental ao 
Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e a Creche Leda Campos, que 
atende a crianças de  até 5 anos de idade. A creche tem projetos sociais 
e educativos para crianças acima de 6 anos com atividades específicas. 
Também é cedido espaço para a realização do ProJovem. Entre os 
principais projetos, destacam-se o de culinária, artesanato, informática, 
corte e costura, pintura e balé.

Por lá, é possível observar as crianças e adolescentes nas ruas, no 
campo, no areal, nos quintais, e nas igrejas. Quando não estão nas 
escolas, estudando, estão fazendo teatro, balé, no campo jogando bola, 
na rua brincando, andando de bicicleta, cavalgando e conversando, 
sentados nos bancos.
 

O Rio Doce faz parte da 
identidade de Governador 
Valadares. Tanto no processo 
histórico de formação do 
município, quanto atualmente. 
Muitas comunidades rurais 
e urbanas em Valadares se 
desenvolveram às margens 
do rio, e muitas atividades 
econômicas do município estão 
ligadas à presença do Rio no 
território Valadarense.

O ProJovem, Programa 
Nacional de Inclusão de 
Jovens é um programa 
do Governo Federal que 
conta com a parceria de 
estados e municípios. 
Criado para colaborar 
com a formação 
profissional de jovens de 
baixa renda e permitir sua 
inserção socioeconômica.
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Vamos descobrindo cada cantinho do distrito que as crianças 
da Creche Leda Campos podem explorar em diferentes momentos. 
Com a parceria entre a Creche e o Posto de Saúde, as crianças  têm 
acompanhamento mensal. E os agentes de saúde realizam palestras 
sobre o combate à dengue, o cuidado com a água parada, a importância 
das vacinas e outras questões. . Com todas estas informações, os 
professores e as crianças organizam passeatas para chamar a atenção 
da comunidade para problemas como o lixo nas ruas, a coleta seletiva 
e a água parada. Esta troca de conhecimentos já deu resultados e nas 
ruas do distrito foram colocadas lixeiras. 

A associação de moradores do distrito é muito atuante e, com a 
construção da Usina Hidrelétrica de Baguari, surgiu o Fórum e o Jornal 
Baguari  em Foco. Reunimos estas experiências para trilhar nosso 
caminho, e vamos além. Agora é hora de conhecer os detalhes de 
alguns espaços muito importantes no distrito. 

A porta da igreja católica é um lugar muito agradável: uma árvore 
frondosa proporciona uma sombra aonde as crianças jogam bola, 
pulam corda, correm e fazem brincadeiras diversas. À noite e nos finais 
de semana o lugar é ponto de encontro de famílias e jovens que se 
reúnem ali para um bom  bate-papo nas noites quentes de verão. 

O quintal da Dona Tereza é outro espaço muito especial. 
Murado dos lados e fechado com tela na frente, quem passa 
por lá pode ver uma diversidade de animais: patos, galinhas, 
galinhas  d’Angola, perus, pintinhos e outros. As crianças da 
Creche Leda Campos adoram visitar o quintal e brincar com 
os bichos. Apesar de morarem na zona rural, nem todas têm a 
oportunidade de conhecer esta variedade de animais. E eles 

O trabalho, a relação com a 
terra, as experiências e lutas dos 
movimentos sociais são centrais na 
formação da identidade dos sujeitos 
do campo. 

A Educação Integral exige pensar 
como a escola pode relacionar 
seus projetos educativos com 
outras instâncias da cidade como: 
empresas, ONG's, associações 
comunitárias, centros de cultura, etc.
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são dóceis,  deixam as crianças  pegá-los ao colo, passear, 
alimentar e brincar. Uma verdadeira aula de ciências onde as 
crianças conhecem a alimentação, o espaço, a reprodução e a 
convivência harmoniosa entre eles”. 

 
O campo de futebol também é uma parceria que a  Creche fez com a 
comunidade e fica no coração do distrito. O objetivo de levar as crianças 
para o campo não é só para jogar bola, mas também para ampliar as 
possibilidades expressivas do próprio movimento, utilizando gestos 
diversos e o ritmo corporal em suas brincadeiras, danças, jogos, 
atividades com cordas, atividades com arcos e bolas,  batata-quente, 
piques, rodinhas e muito mais. 
 
Com a implantação da escola de tempo integral, a Creche Leda Campos 
integrou um espaço vizinho em parceria com o seu proprietário, Sr. 
Beca. Lá foi construída uma horta, onde as crianças têm contato com 
as plantas, a terra e a água. Neste território, as crianças manuseiam a 
terra, observando sua textura, cor e umidade, cuidando dos canteiros, 
acompanhando o desenvolvimento de alguns vegetais e ainda os 
colhem, lavam e comem. Além de conhecer os detalhes do plantio, 
cuidados e  formas de colheita,  aprendem a importância destes na 
alimentação diária e podem adquirir hábitos alimentares que permitem 
manter uma boa saúde. 
 
No Baguari, existe um areal particular muito extenso  que é outra 
parceria da Creche Leda Campos. No areal, as crianças brincam 
com diferentes objetos, baldes, pazinhas, peneirinhas e potes. Fazem 
castelo de areia molhada, enchem potes de diferentes tamanhos e 
desenvolvem criatividade, coordenação motora; conhecem diferentes 
tipos de solo e o melhor disso tudo: elas aprendem brincando.

A integralidade na educação 
exige o estabelecimento de 
parcerias para o desenvolvimento 
de projetos educativos. Quais 
atores da comunidade escolar, 
podem se associar à escola? 
Quais saberes esses atores 
carregam? Quais instituições 
podem ser parceiras da escola?
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É uma riqueza poder desfrutar de tantos espaços,  integrando  
natureza e  comunidade! 

O distrito do Baguari é um lugar tranquilo,  no qual as crianças podem 
correr, subir em árvores, soltar pipas, pular e brincar pelas ruas. Um 
lugar onde as coisas acontecem em diferentes grupos e organizações 
culturais, esportivas, religiosas e de saúde. E a interação entre adultos, 
jovens, adolescentes e crianças acontece em gincanas, serestas, bailes, 
teatro e cinema, com apoio da comunidade e da família. Uma diversidade 
que só enriquece o nosso caminho e estimula a busca por mais. 

O Programa Mais Educação 
através do Ministério da Educação 
induz a ampliação da jornada 
escolar e a organização curricular 
na perspectiva da educação 
integral. Esta ampliação se dá 
por meio de atividades optativas 
agrupadas em macrocampos: 
acompanhamento pedagógico, 
meio ambiente, esporte, lazer, 
direitos humanos, cultura e 
artes, cultura digital, prevenção 
e promoção da saúde, 
educomunicação, educação 
científica e educação econômica.
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Município de Governador Valadares (MG)

Distritos de Governador Valadares

A viagem realizada pelo 
Assentamento Barro Azul foi 

feita por meio da cartografia  da 
Escola Municipal Barro Azul
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3ª Parada 
Assentamento Barro Azul

O caminho é longo e  diverso.  Agora vamos para o Assentamento 
do Barro Azul conhecer a escola que funciona lá. O assentamento 
é organizado pelo MST - Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra – que tem um trabalho especial de organização. 
Desde a construção da escola até a implementação da Escola em 
Tempo Integral, a participação da comunidade é constante. Juntos, 
realizam oficinas de teatro, música, dança e agroecologia. As 
possibilidades do acesso mais aprofundado em relação à cultura 
foi o que mais chamou atenção dos sujeitos: pais, mães, alunos e 
comunidade escolar. E isso motivou muito a comunidade  em torno 
deste debate e diálogo junto  à SMED.

Na construção da educação do campo, fomos descobrindo que a 
Escola em Tempo Integral tem sido muito importante para construir 
a escola do campo. Nesse sentido é fundamental o uso de todos os 
espaços educativos, pois para as pedagogias dos movimentos sociais 
a escola é mais do que escola.

Uma questão que preocupa a todos é a manutenção da escola que 
precisa de consertos, reboco nos muros, etc. Conseguir uma estrutura 
digna para abrigar as crianças é fundamental e, mais uma vez, a 
união da comunidade ajuda a transformar a realidade. A experiência 
acontece com o fazer diário, com a dedicação de todos os envolvidos. 

A relação da Educação Integral 
com os movimentos sociais não 
é recente, remontando ao início 
do século XX. E esta relação é 
muito importante para discutimos 
os arranjos educativos locais. 
Dois elementos são essenciais: o 
território e os atores/movimentos 
sociais  por entrelaçarem os 
projetos pessoais e a luta por maior 
participação social dos sujeitos. 
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Outro ponto interessante é o MST como sujeito pedagógico. O jeito de 
organizar do Movimento nos diferentes espaços mobiliza intensamente 
as crianças e extrapola a sala de aula, as quatro paredes da escola. 
Assim é possível perceber outros territórios educativos: as 
áreas de plantio, os lotes do assentamento, a  distância da escola até as 
casas de moradia das famílias, as sombras das árvores, tudo faz parte 
do nosso caminho.

E a questão ecológica é ponto fundamental no Barro Azul: 

O jeito de lidar com a terra, a recuperação das nascentes 
dos rios, o plantio de árvores, tudo isso vira tema em sala de 
aula e discussão de educação, com valores voltados para o 
respeito, amor a terra, preservação das águas e das sementes 
que garantem um modelo de produção agroecológica”. 

As vivências no assentamento são diferentes de outras comunidades na 
zona rural. A união e a colaboração entre os sujeitos  são fundamentais 
para a construção de todos os espaços. As crianças convivem em um 
espaço que requer delas atitude e organização. Desde cedo, aprendem 
conceitos importantes para a vida em sociedade e são estimuladas 
em práticas de colaboração e compartilhamento. A solidariedade 
é um exercício constante, assim como a consciência de que juntos 
podemos mais. 

Essas vivências, embora lentas e com limites, aos poucos vão 
contribuindo na formação dos Sem Terrinha e adolescentes. 
Os campos conquistados da Reforma Agrária permitem 
as crianças  correr livres nestes espaços, brincar de pique 

A Educação Integral traz novas 
demandas por espaço dentro e 
fora da escola e nos desvelam 
algumas questões. Por exemplo, 
podemos pensar a educação de 
uma forma mais alargada, avistando 
práticas e vivências fora da escola e 
considerando que elas também são 
educativas e nos ajudam a refletir 
sobre as potencialidades educativas 
existentes na cidade. Caso 
atentemos o olhar para as ruas, 
esquinas, feiras da cidade veremos 
que estes são locais em que 
circulam muitos saberes, capazes 
de promover diversos aprendizados.
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esconde, pique alto, de queimada,  futebol, subir nas árvores 
e colher seus frutos...”.

A construção coletiva é uma experiência muito rica e desperta para 
valores humanos muito importantes. 

Enfim, estes espaços são propícios para uma vivência 
intensa e sem medo. É desta forma que vislumbramos as 
possibilidades de avanços  na Educação Integral, em parceria 
com os Movimentos Sociais, MST,  por meio da Educação 
do Campo, SMED e UFMG. “Sempre é tempo de aprender, 
sempre é tempo de ensinar”. 
(Paulo Freire)

No Barro Azul, as crianças ainda desfrutam da natureza em estado 
puro,  podem subir em árvores, comer frutos no pé e acompanhar o 
crescimento das plantações. Uma integração entre sujeitos e território 
que amplia o sentimento de pertencimento e participação. Assim, 
os sujeitos constroem seus caminhos, despertando para realidades 
inovadoras e formando uma nova integração social.



Município de Governador Valadares (MG)

Distritos de Governador Valadares

A viagem por Córrego dos 
Bernardos ou Capoeirão foi feita 

pelas cartografias das Escolas 
Municipais Assis Brasil, Vicente 

Petronílho, Joaquim Romão, 
Florinda Campos e Creche José 

Fernandes. 
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4ª Parada 
Córrego dos Bernardos ou             

Capoeirão
O município de Governador Valadares é grande e diverso. 
Caminhando por ele chegamos à regiáo de Córrego dos Bernardos, 
ou seria Capoeirão? Na dúvida, vamos pesquisar a história do lugar 
com os alunos, professores e funcionários das Escolas Municipais 
Assis Brasil, Vicente  Petronílho, Joaquim Romão, Florinda Campos e 
da Creche José Fernandes. 

Nossa história começou há muitos e muitos anos atrás, mas não 
sabemos com precisão o tempo certo. Os antigos contam que 
há muitos anos, aqui na região, chegou um homem chamado 
Bernardo junto com sua família, que totalizava  cinquenta 
pessoas. Essas pessoas foram se desmembrando e formando 
novas famílias. Com o passar do tempo, o lugar foi sendo 
povoado e recebeu o nome de Bernardo em homenagem a esse 
homem. Porém, com o desbravamento do lugar, a população 
dividiu o território em quatro partes, mas sem perder sua 
identidade inicial, ficando assim organizado: Bernardo I, 
Bernardo II, Bernardo III e Bernardo IV. Dentre essas localidades, 
o Bernardo I recebeu a denominação de Capoeirão, nome de 
uma planta nativa muito comum naquela época – Capoeira - e 
que, ainda hoje, algumas espécies resistem”.  
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Esta pesquisa foi feita dentro do Projeto Nossa Terra, Nossa Gente que 
trabalhou durante o semestre com o objetivo de resgatar os valores da 
terra e do povo  bernardense. 

O presente trabalho justifica-se pela necessidade de 
conhecer, resgatar e valorizar a cultura local, assim como 
destacar alguns pontos essenciais para a compreensão da 
condição atual da nossa gente e a compreensão de seu papel  
como produtora e destinatária das mudanças ocorridas ao 
longo do tempo.” 

Com o objetivo de resgatar e conhecer a cultura local será 
possível despertar o sentimento de pertença deste povo, 
tornando-o protagonista e  corresponsável pela construção 
desta história”. 

Para realizar a pesquisa, os educadores percorreram  diversos 
caminhos da comunidade. Visitaram o posto de saúde, as  igrejas,  
escolas e as diferentes subdivisões do Bernardo I, II, III e IV. 
Nestas andanças, perceberam a força religiosa da comunidade e na  
igreja  católica local encontraram um altar com estética que remota aos 
tempos antigos, quando os  padres celebravam em latim e de costas 
para os fiéis. 

O Centro de Cultura é outro espaço importante da comunidade.  Dentro 
e fora dele acontecem diversas atividades. Aproveitando a sombra 
das árvores ao redor, as crianças inventam brincadeiras, enquanto os 
jovens armam uma rede para jogar  vôlei. Lá perto fica o galpão onde  
acontecem aulas de artes e oficinas. 

Esta passagem, nos revela 
que a construção de saberes e 
conhecimentos se dá em múltiplas 
instâncias da sociedade. O que nos 
diz que a Educação Integral, pode 
ser responsável pela criação de 
redes e teias de saberes.
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Andando um pouco mais pela comunidade chegamos à Escola Florinda 
Campos e  à Creche José Fernandes.  Os professores de lá nos contam 
sobre o espaço e as atividades desenvolvidas. 

Temos refeitório amplo, um espaço prazeroso para as 
crianças fazerem suas refeições, como também para 
atividades pedagógicas ligadas  à higiene. Um lugar  
que origina várias competências para as crianças 
consolidarem suas aprendizagens, contando também com 
o “escovódromo”.

Muito próximo dali está o parque que, além de ser um local para 
a realização de atividades pedagógicas, é um espaço lúdico 
de consolidação de várias competências no âmbito de ensino-
aprendizagem e atividade de motricidade. 

Já a biblioteca é o cantinho para viajar nas asas da imaginação, 
usando o transporte literário. A escola é contemplada com 
uma horta, espaços de sustentabilidade e meio ambiente com 
árvores frutíferas, como: acerola, goiaba e fruta-pão.Também 
não podemos deixar de falar sobre o salão, onde as crianças 
podem estar tanto em atividades dirigidas, brincadeiras 
livres, quanto para o repouso”. 

Contamos com o berçário, que é um espaço arejado e 
reservado para os bebês da creche, onde eles desenvolvem 
suas atividades pedagógicas; também temos quatro  salas de 
aulas de crianças de outra faixa etária”.

É fundamental valorizar a cultura 
local como forma de aprendizagem 
que pode ocorrer em todos os 
lugares. As crianças, os jovens e 
os idosos são todos protagonistas. 
O papel da escola é oportunizar 
situações para que as pessoas 
mostrem, ensinem e compartilhem 
aquilo que sabem. Ao transitar por 
diferentes espaços da comunidade 
e dialogar com diferentes sujeitos 
envolvidos em seus afazeres, as 
crianças e os jovens aprendem com 
as experiências relatadas e com as 
situações observadas.
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O caminho pelo distrito dos Bernardos é diverso e muito rico. Ainda 
vamos visitar a quadra poliesportiva que fica ao lado da Creche, a 
praça e a frente da Escola Estadual Marçal Ciríaco da Silva, que para as 
crianças se chama “escolona” - territórios de interação e socialização 
das crianças. E mais adiante fica o campo de futebol com um espaço 
amplo, que permite o resgate da cultura  por meio de brincadeiras de 
roda, pula corda, amarelinha, pau na lata, piques diversos, piqueniques 
e, claro, sem esquecer o futebol. 

E a nossa caminhada continua em uma fazenda próxima que melhor 
caracteriza o campo, chamada pelas crianças de “o passeio no boi”,  
na qual podemos trabalhar conceitos de sustentabilidade e meio 
ambiente de forma lúdica e concreta com os elementos da natureza. 

Trabalhar no campo devido  à   tranquilidade e facilidade 
de locomoção nos dá condições de explorar os ambientes 
externos, ou seja, o entorno, contribuindo assim para uma 
aprendizagem por meio da prática cotidiana. A ETI Campo 
tem crescido e despertado as potencialidades locais de 
construção e desenvolvimento de uma educação voltada para 
a permanência das crianças no campo com possibilidades 
e condições favoráveis a uma vida plena. Assim contribuímos 
para o resgate dos espaços da escola e comunidade, e o 
fortalecimento da identidade local”.

A Educação Integral pode se 
enriquecer de sentidos caso seja 
realizada com o objetivo de garantir 
os direitos e criar oportunidades 
legítimas de formação das crianças 
e jovens, pensando na proteção 
social destes sujeitos. Um desafio 
aos educadores é construir uma 
perspectiva sensível para as 
crianças e adolescentes com os 
quais trabalhamos. Além disso, criar 
oportunidades para que eles se 
desenvolvam em várias dimensões: 
afetivas, cognitivas e sociais.



25



Município de Governador Valadares (MG)

Distritos de Governador Valadares

A viagem pela Comunidade 
Mãe de Deus foi realizada pela 
cartografia da Creche Casa da 
Criança Sopro de Esperança.
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5ª Parada 
Comunidade Mãe de Deus

Depois de uma volta pela zona rural do município, vamos passear 
pelos bairros de Governador Valadares e conhecer outros territórios. 
Começamos pelo Bairro Mãe de Deus, localizado entre o bairro 
Altinópolis e Santo Antônio. Seus habitantes são, quase na totalidade, 
de baixa renda e as famílias são muito unidas, porque enfrentam 
problemas que, na verdade, são constantes desafios: tráfico de 
droga, desemprego, gravidez na adolescência, casas construídas em 
barrancos, ruas estreitas e mal formadas. Além de grandes buracos 
causados pelas chuvas, que descem morro abaixo levando muito lixo 
úmido para as vias de acesso, ainda existem várias minas de água que 
não são devidamente cuidadas. O bairro Mãe de Deus fica situado no 
declínio de uma montanha que esbarra às margens da movimentada 
rodovia Rio-Bahia, BR-116.

Vamos conhecer a Vila Sopro do Casão e um pouco mais sobre a 
Comunidade Mãe de Deus. A creche da comunidade foi construída com a 
participação de toda a comunidade unida à Pastoral da Criança que atua 
na região.Tudo começou em 1997, quando a equipe da Pastoral constatou 
que a situação de várias crianças era preocupante, com queda de peso, 
desnutrição, bronquite e mortes. Avaliando a situação, a coordenadora 
da Pastoral, Dona Maria José Vieira, sugeriu a construção de uma creche. 
Era fundamental dar apoio  às mães que precisavam trabalhar e, muitas 
vezes, não tinham com quem deixar os filhos de maneira adequada. 
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Padre Leonardo ofereceu o lote que ele havia adquirido com 
dinheiro doado por sua família. A  ideia foi extremamente 
abraçada pela equipe toda e Padre Leonardo dizia: - não 
vamos construir uma creche, mas a Casa da Criança. Esta  
ideia foi apresentada à diretoria da  - Associação de Proteção 
à Maternidade e a Infância (APMI) - e o presidente, Padre 
Geraldo Hogervorst, vendo a convicção de Padre Leonardo 
e a animação daquele grupo, disse: - nós vamos construir a 
Casa e vocês vão ali plantar o amor; o importante é o trabalho 
missionário que será feito nessa Casa da Criança a cada dia”.

O caminho era difícil, mas no dia 18 de setembro de 1998 foi inaugurada 
a Creche com 25 crianças matriculadas. A Creche ainda não tinha nome 
e foi durante as reuniões que surgiu. Primeiro a palavra sopro, ligada  à 
vida. Depois, esperança, palavra que traduzia o que o grupo queria ser 
para essas crianças. Um sopro de vida para trazer esperança. Foi o Padre 
Leonardo que deu o veredicto : Casa da Criança Sopro de Esperança. 

A segunda Casa foi inaugurada dia 23 de novembro de 2004 com 
as bênçãos de Padre Geraldo, a presença dos pais, representantes 
da comunidade, da  Secretaria Municipal de Educação (SMED) - 
A Casa da Criança veio a ser anexa ao CAIC”. 

Em 2008 quando a Educação Infantil passou a ser responsabilidade 
do município, foi firmado um  convênio entre a SMED e a APMI, 
mantenedora da Casa da Criança Sopro de Esperança. Chegaram 
novos professores, cozinheiras, auxiliares de serviço e supervisora,  
todos para melhorar a educação de nossas crianças. A caminhada 
não foi fácil, mas a alegria em conquistar melhores condições para as 
crianças valeu todo o esforço. 

O artigo 11 da LDB/1996 define 
como responsabilidade dos 
Municípios “oferecer a educação 
infantil em creches e pré-escolas, 
e, com prioridade, o ensino 
fundamental, permitida a atuação 
em outros níveis de ensino somente 
quando estiverem atendidas 
plenamente as necessidades de 
sua área de competência”. O artigo 
define, ainda, que os Municípios 
poderão optar por se integrar ao 
sistema estadual de ensino ou 
compor com ele um sistema único 
de educação básica. A partir de 
2009, a Emenda Constitucional 
n.º 59 define que a oferta de vaga 
para as crianças de 4 e 5 anos é 
obrigatória por parte dos Municípios.
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No bairro onde se localiza a Creche e seus anexos não há praças e 
as crianças brincam nas ruas e nos quintais. Andando pelo bairro é 
possível ver a bola rolando em campos improvisados; nos passeios 
as meninas organizam as suas casinhas ou a escolinha, e muitas 
brincadeiras são inventadas. Sem opções de lazer, o  comércio local 
acaba se tornando espaço de brincadeiras, e a mercearia é o ponto de 
encontro de toda a comunidade. 

Caminhando pelo bairro, encontramos uma igreja católica e ficamos 
sabendo que é lá que as crianças fazem catecismo. Há também uma igreja 
evangélica que funciona duas vezes por semana e aos domingos. O Posto 
de Saúde é um parceiro constante, realiza palestras e diversas atividades 
com as crianças da Creche. Brincando, elas aprendem a importância de 
escovar os dentes corretamente, cuidados com a alimentação e  meio 
ambiente. Mas o que elas gostam mesmo é de participar das caminhadas 
e exercícios que acontecem ao redor da lagoa que fica no bairro vizinho, 
uma iniciativa do Posto de Saúde para lembrar a importância das 
atividades físicas. E na Semana da Criança tem muitas brincadeiras para 
elas, sempre trabalhando questões ligadas à saúde. 

A Creche Sopro de Esperança possui um grupo da Terceira Idade que 
se reúne aos sábados e conta com 10 participantes ativos. As famílias 
das crianças são muito presentes no dia a dia da Creche, ajudando 
as professoras a proporcionarem aos seus filhos uma educação de 
qualidade. E nesta longa caminhada em busca de melhores condições 
para as crianças, as dificuldades vão sendo vencidas uma a uma. 
O objetivo de conseguir um espaço onde as crianças pudessem 
permanecer por 8 horas diárias, recebendo café da manhã, almoço, 
lanche, jantar, banho, repouso, brinquedos e muito amor virou realidade. 

Educar e cuidar são dois conceitos 
teóricos fundamentais  na educação 
infantil. Em torno desses dois 
conceitos os profissionais da área 
discutem como as famílias e as 
comunidades devem participar 
dos projetos educacionais das 
instituições. A ação educativa com 
crianças pequenas se relaciona 
principalmente a temas vinculados 
à ludicidade e à cultura. O espaço 
destinado no currículo para práticas 
de cuidado e de educação não são 
indissociáveis.
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6ª Parada 
Bairro São Paulo

Continuando nossa caminhada por Governador Valadares, chegamos 
aos bairros São Paulo e Santa Terezinha, que surgiram na década de 
1950, com ruas largas, bem amplas e na parte de baixo a avenida 
Beira-Rio, muito arborizada e bem-cuidada, com uma bela vista ao 
fundo, o Rio Doce. 

Lá está instalado o Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) 
Dom Hermínio Malzone Hugo, à  Rua Quintiliano Costa, 970. Este 
CEMEI tem uma história muito legal: ele foi  construído por 
reivindicação dos moradores dos bairros e o apoio da Pastoral da 
Criança,  pelo Orçamento Participativo em 2002. Inicialmente, previa 
atender a 80 crianças entre 1 e 5 anos, mas já no ano seguinte houve 
a ampliação  de mais três salas no segundo andar e, hoje, atende a 
253 crianças de 2 a 5 anos. 

O Bairro São Paulo surgiu por volta de 1955 e começou a ser habitado 
primeiramente na parte de cima e, aos poucos, foram sendo loteadas 
outras áreas que ficam à margem do rio. Nos períodos chuvosos, o bairro 
modifica o seu cotidiano por causa das enchentes, mas apesar dessa 
realidade a vida segue normal no resto do ano. Nos arredores do CEMEI 
existem vários espaços educativos de fácil acesso e com muitas chances 
de parcerias.  Vamos percorrer estes caminhos. 

Muitas experiências em 
Educação Integral se 
desenvolveram a partir da 
concepção de “Cidades 
Educadores”. Este se configura 
como um movimento que 
se consolidou em 1990 na 
cidade de Barcelona. Nessa 
ocasião, foi redigida uma carta 
que estabelece os princípios 
das Cidades Educadoras’. 
Basicamente, o documento 
expressa a importância da 
cidade e suas relações nos 
processos educativos. Nesse 
movimento está pressuposto 
a ideia de cidadania e a 
ampliação do direito à 
educação. Elementos que 
caracterizaram , a luta por uma 
educação integral no Brasil.
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Já na entrada do CEMEI há uma área para diversas atividades, que é o 
espaço Cantando e Contando Estórias. No pátio interno são realizados 
diversos momentos culturais no espaço Sociabilizando os Saberes. E 
mais adiante, já na área interna, está a exposição de educação ambiental, 
Brincando com Sucatas. No segundo andar o teatro, onde as crianças 
soltam a imaginação representando personagens de histórias que 
encantam e educam. E ainda tem a área do parquinho, onde brincadeiras 
são inventadas, a coordenação motora é treinada e a diversão contribui 
para a formação dos pequenos. 

Na rua em frente ao CEMEI está o espaço Resgate Cultural onde são 
realizadas diversas atividades, entre elas se destaca a festa Junina, que 
todo ano mobiliza a comunidade escolar. Roupas remendadas, vestidos 
de chita, bigodes, tranças, chapéus e a imaginação  fazem as crianças 
viajarem ao passado de seus ancestrais. É a nossa cultura viva e pulsante, 
levando adiante nossas histórias e valores. 

Duas praças próximas ao CEMEI são ponto de encontro das crianças 
nos finais de semana. Nos dias letivos, a Praça da Paz e a Praça Cícero 
Cerqueira são aproveitadas pelas educadoras para realizar atividades 
diversas que integram educação e recreação. E continuando o nosso 
caminho pelo bairro chegamos ao campo de futebol da COPEVALE - é lá 
que a bola rola e as crianças viram jogadores de futebol como seus ídolos. 

A nossa caminhada continua, agora chegamos à feira do bairro. É 
hora de conhecer os alimentos e entender a importância de uma boa 
alimentação. E os feirantes ainda dão uma forcinha e a degustação de 
frutas deixa tudo muito mais gostoso. Ainda com o gosto de fruta na boca 
vamos até o Parque de Exposições, um espaço a ser explorado e com 
boas perspectivas de interação. 

As crianças e os jovens se 
expressam utilizando várias 
linguagens, através das quais 
se constituem como sujeitos e 
participam do ambiente social 
em que se inserem. As culturas 
são construídas nas relações 
estabelecidas com os outros de 
idades diferentes ou da mesma 
idade. Os valores culturais da 
comunidade estão presentes na 
forma como o espaço é organizado. 
Essa organização pode propiciar o 
resgate e o encontro das crianças e 
os jovens com os diferentes grupos 
culturais.



33

e das expectativas  na formação humana.
A proposta educacional dos profissionais desta Instituição 
é garantir uma vida saudável e cidadã a estas crianças, 
além de garantir-lhes o direito constitucional do  bem-
viver. Cuidar e Educar com alegria, compreendendo e 
respeitando as fases de desenvolvimento humano e as 
peculiaridades e necessidades de cada um, promovendo a 
verdadeira inclusão educacional e social, gerando melhores 
expectativas de vida”.

E há outros caminhos a serem descobertos na região: as escolas 
vizinhas, Escola Estadual Darci Ribeiro, Escola Municipal Santos 
Dumont e o SENAC. São espaços onde as crianças vão encontrar 
novidades e outras formas de interação para enriquecer ainda mais 
as suas formações. Os caminhos entre o CEMEI e os outros territórios 
educativos só faz crescer  a percepção dos pequenos que vão 
descobrindo um mundo novo ao seu redor. 

A comunidade familiar já não somente entrega-nos os filhos, 
mas também participa dos encontros e reuniões, se tornou 
parceira importante nesta ação educativa. E assim vamos 
envolvendo também a comunidade ao redor do CEMEI que 
participa das atividades em parcerias que estão crescendo e 
rendendo bons frutos”. 

Esta interação entre a comunidade escolar,  famílias e o entorno foi 
sentida na Caminhada Ecológica, que envolveu a todos no espírito de 
preservação e cuidados com a natureza. E não podemos nos esquecer 
da Cantata de Natal, que emocionou a todos. 

Em nossa caminhada, não podemos nos esquecer  dos recados dos 
educadores que estão vivenciando e promovendo estas transformações 
do ato de educar. 

Estamos aprendendo, fazendo, o que não é ruim, mas 
nos sentimos desamparados nesta caminhada integral. 
E isto é muito comprometedor na soma do dia a dia da 
vida profissional. Tememos por isto. Quanto ao Cuidar e 
Educar, não abrimos  mão do nosso melhor, mesmo com as 
dificuldades, procuramos oferecer-lhes qualidade das ações 



Município de Governador Valadares (MG)

Distritos de Governador Valadares

A viagem pelos bairros 
Querosene, Carapina, Grã 

Duquesa e Esperança foi 
realizada por meio da cartografia 

do CEMEI Rubens do Amaral.



Distritos de Governador Valadares

35

7ª Parada 
Bairros Querosene, Carapina, 

Grã-Duquesa e Esperança
O Centro Municipal de Educação Infantil Rubens Amaral, inaugurado 
em 19 de abril de 2006, conta com a sede no bairro Querosene e 3 
anexos, situados nos bairros Carapina, Grã-Duquesa e Esperança. A 
sede ocupa espaço próprio pertencente   à Prefeitura  de Governador 
Valadares.   O anexo do bairro Carapina é locado e funciona em um 
prédio do Fundo Cristão, já o anexo Grã-Duquesa funciona no grupo 
espírita André Gustavo e o anexo Esperança funciona na Igreja 
Católica Boa Esperança.   

Estes espaços são pontos de referência e oferecem  à  
comunidade ao seu redor alguns benefícios, sejam eles de 
cunho religioso, educativo, social ou cultural. Por esta razão 
acreditamos que o ato de educar se processa em vários 
locais e só é considerado ato educativo quando  propõe o 
desenvolvimento físico, intelectual e social do  indivíduo, 
deixando claro para este a sua finalidade”. 

Trilhando nosso caminho pelo bairro Querosene, encontramos um 
posto de saúde, um centro social, uma igreja católica e a Escola 
Municipal Padre José Luiz  Tadeu. Subindo até o bairro Carapina 
temos uma quadra e a Igreja Nossa Senhora das Graças. No bairro 

A Educação Integral também 
pode ser capaz de romper 
com imaginários sociais 
referentes à alguns territórios. 
Tomando como exemplo a 
comunidade do Carapina em 
G.V, sabemos que ainda há um 
imaginário de grande violência 
urbana e tráfico de drogas. 
Mas uma visita realizada na 
comunidade por educadores do 
município revelou os processos 
educativos existentes no 
território, estes desenvolvidos 
tanto pela presença da 
escola, tanto por articulação 
de moradores e líderes 
comunitários.

É preciso reconhecer o espaço 
como construtor de identidades que 
possui uma dimensão socializadora, 
uma dimensão de expressões de 
culturas, saberes e encontros. O 
território educativo se destaca como 
uma possibilidade de reorganização 
do trabalho escolar na ampliação das 
dimensões de formação dos educandos. 
A escola sozinha não dá conta das 
inúmeras demandas e possibilidades 
de aprendizagens dos educandos. A 
ETI é reconhecimento de que só uma 
abordagem integral é capaz e responder 
efetivamente aos desafios da educação 
e reconhecer a aderência que a 
intersetorialidade tem nas necessidades 
dos sujeitos e dos territórios.
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Grã-Duquesa está localizado o anexo André Gustavo e também 
o Country Clube e a Escola Estadual Paulo Freire. Chegando ao 
bairro Esperança, que abriga o anexo de mesmo nome, encontramos 
a Igreja Católica Boa Esperança, a Igreja Presbiteriana, a Escola 
Estadual Abílio Patto e a Escola Municipal Senador Teotônio Vilela. 

No CEMEI Rubens Amaral, as crianças se divertem no pátio, no 
parquinho e na horta, que também são espaços de muito aprendizado. 
Os espaços são pequenos, mas não impedem as crianças de criarem 
novas brincadeiras todos os dias. Sair da escola e desfrutar outros 
territórios educativos é fundamental para ampliar os caminhos dos 
pequenos cidadãos. 

Depois do almoço uma soneca é fundamental, hora dos pequenos 
descansarem e sonharem com novas brincadeiras. E a à tarde tem 
mais atividades, oficinas, lanche e, quem sabe, um passeio surpresa 
pelas redondezas? Com as parcerias estabelecidas com a vizinhança 
é possível aumentar o roteiro do nosso caminho. 

E os educadores sabem da importância da Escola em Tempo Integral 
(ETI) – por isso buscam novas parcerias e lutam para a ampliação 
dos espaços da escola e seus anexos. 

Acreditamos que a efetivação da escola em tempo integral está 
dando os seus primeiros passos em Governador Valadares. 
Como todo projeto que se inicia, ele tem suas potencialidades 
e carências, sendo assim existe a necessidade da melhoria 
da estrutura física, criação de espaços amplos, adequação de 
banheiros, etc”.

A Escola de Tempo Integral 
na Educação Infantil significa 
um grande desafio para que 
os profissionais envolvidos 
organizem a rotina das crianças 
no espaço escolar. Essa rotina 
deve contemplar atividades 
para o educar e para o cuidar 
possibilitando sobretudo que a 
criança desenvolva a sua autonomia. 
Dependendo de como a escola 
organiza a rotina e estabelece 
prioridades, o tempo integral se 
torna prazeroso e produtivo para a 
criança possibilitando-lhe inúmeras 
oportunidades para conviver e 
aprender.



O CEMEI Rubens do Amaral segue com a proposta de atender 
às crianças, contemplando a sua diversidade e valorizando 
a comunidade atendida, trabalhando com muita satisfação, 
carinho e alegria”.

Os caminhos para a ETI não são fáceis; uma experiência nova que 
depende da união de todos. Aos poucos e com muita dedicação 
dos educadores as barreiras vão sendo vencidas. Com o apoio da 
comunidade, o caminho fica mais fácil e a educação dos pequenos 
é compartilhada por todos. No CMEI Rubens Amaral os educadores 
seguem firmes na busca cotidiana para alcançar os objetivos e com 
amor e muito carinho vão vencendo as dificuldades. 
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Nossa parada no bairro 
Jardim Atalaia foi feita com o 
olhar da cartografia da Escola 

Municipal Marilourdes Coelho
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8ª Parada 
Bairro Jardim Atalaia

Estamos descobrindo Governador Valadares, em cada comunidade uma 
realidade diferente, uma novidade e mais surpresas. Agora chegamos 
ao Bairro Jardim Atalaia e  conhecer a Escola Municipal Marilourdes 
Coelho, que vivencia a Escola Integral desde 2010, oferecendo ensino 
de qualidade para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. 

A ETI tem como objetivo aproximar a escola da comunidade, 
promovendo espaços de integração e lazer, ocupando o 
tempo das crianças e das famílias com atividades saudáveis”.

Uma ação muito legal que os professores da Educação Infantil estão 
realizando é a visita  à casa dos alunos. Sair da escola, ultrapassar os 
muros que separam o ambiente escolar do resto da comunidade é 
muito interessante e traz  perspectivas para todos. 

Conforme combinado com as famílias, estamos visitando as 
casas e o olhar a cada visita nos aproxima cada vez mais desse 
público que, com sua simplicidade e recepção calorosa, nos 
leva a ter a sensação de que eles estão  orgulhosos de nos 
receber em suas casinhas, casarões, cortiços, vielas... “.

E as surpresas aparecem na caminhada pela comunidade, ou 
dentro das casas. Redescobrindo cada lugar e encontrando apoio 



nas famílias, que além da receptividade, demonstram respeito e 
valorizam a prática. Novos laços vão surgindo, a integração entre 
pais e professores é fortalecida e quem mais ganha são as crianças. 
Estas relações incentivam ainda mais o projeto Diário de Visitas, que 
registra o cotidiano das crianças a cada passeio. 

O olhar das crianças juntamente com suas famílias ao nos 
receber está indo além das nossas  práticas, pois ali vivemos 
e vemos outra realidade da sala de aula. A criança que  está 
sendo visitada deixa de ser aluno, pois se transforma com a 
chegada dos  professores e colegas. Elas  querem mostrar a 
casa, seu quarto, a cama, os brinquedos, fotos da família, além 
de exigir que a família prepare um lanche para nos servir”.

 As crianças adoram fazer estas visitas, principalmente porque tem 
a chance de sair da rotina, da escola ou de casa. A maioria das crianças 
do ensino infantil não tem a oportunidade de circular livremente pela 
comunidade, e o Diário de Visitas quebra esta perspectiva. Andando 
pela comunidade é possível ver adolescentes e adultos pelas ruas, 
vivendo o seu cotidiano, o que encanta as crianças e as fazem viajar 
na imaginação : quando eu crescer... 

E ainda tem o comércio local, com supermercados, padaria e lojas, 
igrejas, árvores, prédios e casas em construção. Para o olhar atento das 
crianças tudo é novidade e parece incrível. Um olhar que contamina 
a todos e demonstra a importância da atitude para a implementação 
ativa da ETI.  Tudo é fotografado montando um banco de registro 
histórico da turma e da comunidade ao redor. Antes de  registrar um 
bom bate-papo com o pessoal ao redor, explicações do que se trata 
e o imediato apoio. A comunidade é constituída por gente simples 

O projeto de educação integral 
requer a proximidade da escola com 
as famílias, sobretudo na educação 
infantil. Quando existe diálogo entre 
a escola e as famílias aumentam as 
possibilidades de participação da 
comunidade no desenvolvimento da 
criança na escola de tempo integral.



e pouco escolarizada, mas que tem o sentimento aflorado quando o 
assunto é a educação dos pequenos. 

Ao voltar para a escola, vamos conhecer outras atividades 
desenvolvidas, inclusive com a participação dos pais. Os Projetos 
de Música Parlendas e Rimas, Música e Poesia convidam os pais 
a assistirem seus filhos apresentando canções e lendas da nossa 
cultura. O projeto Verde que te Quero Verde leva os pequenos para 
a horta, onde podem conhecer e aprender sobre diferentes plantas, 
seus estágios de crescimento e a importância da preservação. E para 
incentivar a alimentação saudável, o Projeto Come Come utiliza  música 
e performance dos alunos, que aprendem se divertindo. Nada melhor 
que dar asas  à imaginação com contos e  dramatização de histórias.  

Nós  nos despedimos da Comunidade da Escola Marilourdes Coelho 
com a satisfação de perceber que a união entre pais e educadores 
rende bons frutos. Os pais  têm a oportunidade de conhecer melhor 
o trabalho realizado na escola e, assim, podem valorizar as novas 
práticas. Os professores conhecem a realidade de cada aluno e criam 
um vínculo de intimidade que facilita a realização das atividades. Vamos 
continuar a nossa caminhada por Governador Valadares e descobrir 
novos caminhos e territórios para a Educação em Tempo Integral. 

As experiências de Educação 
Integral, também estão sendo 
responsáveis por trazer para a 
escola novos educadores, com 
perfis diferentes dos professores. 
Educadores Sociais, Líderes 
Comunitários, pais e demais sujeitos 
que agregam saberes construídos e 
produzidos durante seus percursos 
de vida...



Município de Governador Valadares (MG)

Distritos de Governador Valadares

Nesta parada conhecemos 
o bairro Jardim Ipê por 

meio da cartografia do 
CEMEI Vereador Daniel 

Borges e anexos.



Distritos de Governador Valadares

43

9ª Parada 
Bairro Jardim Ipê

Cada etapa da nossa caminhada é uma novidade e vamos descobrir mais, 
lá no bairro Jardim Ipê, onde está a Escola Municipal Professora Laura Fabri, 
o CMEI Vereador Daniel Borges, o anexo Núcleo Assistencial Francisco 
de Assis e o anexo 5. A nossa história começa em 2006, quando o CMEI 
Vereador Daniel Borges foi prioridade do Orçamento Participativo. 

Em 31 de maio de 2006 iniciou-se o atendimento às crianças 
de 1 a 4 anos de idade. Em 2008, passaram a ser integral 
somente as turmas de 2 e 3 anos e as turmas de 4 e 5 anos 
continuaram a funcionar em meio período. Em 2010,  passou 
a ser integral para todos, por decreto da Prefeitura  de 
Governador Valadares, com professores e pedagogos 
perfazendo uma carga horária de 40 horas semanais, ou seja, 
8 horas diárias”.  

As educadoras nos contam  que o espaço foi organizado e estruturado 
com materiais e recursos confeccionados pela própria equipe, na 
semana que antecedeu  à chegada das crianças. Elas realizaram 
oficinas e transformaram as salas em  espaços lúdicos, com adaptações, 
decoração e nomes sugestivos. Assim surgiram os espaços: 
Fantasia e Imaginação, Jogos e Construção, Estimulação e Repouso, 
Varanda das Artes, Tanque de Areia, Imagens e Movimento, Refeitório, 
Viveiro, Horta, Pátios I e II.  

Segundo o Governo Federal, 
o orçamento participativo é 
um importante instrumento 
de complementação da 
democracia representativa, 
pois permite que o cidadão 
debata e defina os destinos de 
uma cidade. Nele, a população 
decide as prioridades de 
investimentos em obras e 
serviços a serem realizados a 
cada ano, com os recursos do 
orçamento da prefeitura.

Nos anos oitenta e noventa do século XX a 
sociedade brasileira conquistou importantes 
mudanças legais e políticas advindas do amplo 
processo de redemocratização do país. Os 
movimentos sociais organizaram as lutas “pró-
creches” e contribuíram para a alterar o paradigma 
do atendimento educacional às crianças pequenas e 
para a ampliação da oferta de vagas na rede pública 
de ensino. A partir da Constituição Federal de 1988 
e da Lei de Diretrizes de Bases da Educação de 
1996, a educação infantil deixa de ser vista como 
um favor concedido aos mais pobres e passa a 
ser considerada como um direito das crianças de 
todas as classes sociais. A noção de direito público 
subjetivo que orienta a nossa legislação educacional 
substituiu a noção de assistencialismo na creche e o 
sentido propedêutico da pré-escola.
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A comunidade ao redor do CMEI ficou muito feliz com a implantação 
da escola integral. Ganharam  tranquilidade e segurança para deixar 
seus filhos em boa companhia enquanto trabalham. E assim temos uma 
regra básica: 

As crianças não são liberadas sem a presença de um 
responsável cadastrado na instituição pela família, controlados  
pelo cartão de identificação, sendo comum a espera das 
crianças assentadas no pátio.” 

Mas nem tudo são flores em nossa caminhada e algumas pedras ainda 
estão no caminho. Um problema que a comunidade enfrenta é a falta 
de espaço. Por isso, foi necessário a criação dos anexos, que ainda 
são carentes de  infraestrutura adequada para atender  à Educação 
Infantil em tempo integral com as necessidades básicas de higiene, 
alimentação e repouso. Mas não se pode parar e esperar, por isso os 
espaços estão em constante modificação, sempre buscando um melhor 
atendimento  às crianças. 

As refeições e os lanches são feitos e servidos na cantina do 
centro social, onde também funciona um anexo da escola, e 
ainda, utilizamos também a quadra. Temos também a igreja,  
onde funciona outro anexo da escola e, quando necessário, 
solicitamos o uso”.

Vamos dar uma volta pelo entorno da Escola Laura Fabri e seus anexos. 
Ali perto tem uma praça onde as crianças brincam na pista de skate, 
nos aparelhos de ginástica e no playground. E ainda tem a lagoa onde 
é possível passar horas admirando a natureza. No Centro Social, onde 

Permitir a circulação e exploração 
de novos ambientes e espaços 
educativos não é tarefa fácil. O 
espaço na ampliação da jornada 
escolar é sempre um ponto de 
tensão e conflito. Aos poucos 
o espaço escolar ganha novas 
configurações e as melhorias tão 
necessárias.
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funciona uma escolinha de futebol após o término da aula ou pela 
manhã, é possível ver nossos pequenos craques fazendo suas jogadas 
e soltando a fantasia. Lá também acontece o atendimento  à terceira 
idade, com aferição de pressão e, em seguida, exercícios físicos 
orientados por uma enfermeira, é momento de interação  das gerações. 

Os trabalhos realizados pela instituição têm sempre a 
participação dos pais para darmos ênfase ao projeto 
institucional: Brincar, Cuidar e Educar, Família e Escola 
construindo valores”.
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10ª Parada 
Bairro Altinópolis  

Continuando nossos caminhos pelos bairros de Governador Valadares, 
chegamos ao Altinópolis. Lá  à  Rua do Frigorífico,  nº 20, está o CEMEI 
Padre Leonardo Senne e nas proximidades estão os seus anexos. Os 
professores de lá contam um pouco da história:

A construção do Centro Municipal de Educação Infantil 
Padre Leonardo Senne foi obra do Orçamento Participativo 
realizado em 2002 que recebeu esse nome, escolhido pela 
própria comunidade, em homenagem ao falecido Padre 
Leonardo Senne, pessoa significativa para os moradores do 
bairro, que em vida dedicava atenção especial às crianças e 
famílias mais carentes”.

Perto do CEMEI Padre Leonardo Senne encontramos uma praça com 
quadra  poliesportiva, tanque de areia, aparelhos para ginástica, 
mesinhas com cadeiras, etc. Toda a comunidade  frequenta a praça, 
que é ponto de encontro nos fins de semana ou mesmo no fim do dia. 
As crianças  frequentam a praça junto com suas famílias, um território 
de interação entre  diferentes gerações. 

Conversando com as crianças, elas contam as brincadeiras de que 
mais gostam: andar de skate e bicicleta, jogar bola na quadra e na 
rua, brincar na grama. E quando contam as brincadeiras de que mais 
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gostam, falam das suas companhias, dos amigos e amigas, dos familiares e 
vizinhos que sempre participam de suas aventuras. 

O bairro Altinópolis é muito tranquilo, as ruas são silenciosas e não se vê muitas 
crianças brincando nelas. Os pais nos contam que elas preferem brincar em seus 
quintais e nos vizinhos. Conversando com as famílias, também compreendemos 
os diferentes hábitos: 

As crianças trazem de diferentes ambientes que convivem, hábitos 
alimentares, de higiene, costumes, valores e crenças que devem 
ser respeitados. Percebe-se que muitas crianças matriculadas em 
nossas instituições  frequentam igrejas evangélicas e católicas, essas 
acabam sendo um ponto de encontro e um tipo de lazer nos fins de 
semana. Outras crianças convivem em ambientes familiares totalmente 
diferentes aos relatados acima e ouvem e cantam   músicas que  fazem 
sucesso no rádio e na TV e dançam”. 

A estrutura para o atendimento das crianças no CEMEI Padre Leonardo Senne é 
boa e foi construída para o atendimento integral, mesmo antes  de este modelo 
ser implantado em Governador Valadares. Em 2009, mais duas instituições 
conveniadas, Creche Pequeno Cidadão e Creche ASCAMARO Brilho de Turmalina, 
passaram a pertencer administrativamente ao CEMEI Padre Leonardo Senne, que 
recebeu também um anexo no bairro Turmalina, onde funciona o Instituto Nosso 
Lar. Assim, atualmente o CEMEI Padre Leonardo Senne atende ao todo  a 578 
crianças, e possui um quadro geral que tem, em média, 140 funcionários.

A diversidade de encontros nas ruas e nas casas por onde passamos alimenta 
a nossa caminhada e o nosso entendimento das diversidades que a Escola em 
Tempo Integral precisa abraçar. 
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11ª Parada 
Bairro Jardim Trevo  

Caminhar por Governador Valadares traz novas experiências e a cada 
parada aprendemos mais sobre o município. Chegamos ao Bairro 
Jardim Trevo, onde está a Escola Municipal Vereador Hamilton Teodoro,  
à rua H, nº 102. Atualmente atendendo a 127 crianças de 4 a 5 anos, no 
período das 7 às 17 h. Sobre a cidade, os professores escreveram:

Foi desenvolvida a partir de ciclos econômicos: ciclo da madeira, 
ciclo da mineração, ciclo do gado, ciclo do comércio. A falta 
de perspectiva de trabalho, a realidade social, as fragilidades 
que permeiam o desenvolvimento, os direitos violados e 
melhores condições de vida  fizeram se instalar no município 
a cultura da emigração, com isso a fragilidade da identidade 
local. Daí a necessidade  da Educação de Tempo Integral, 
procurando dar ênfase ao fortalecimento da identidade local 
para o desenvolvimento sustentável, procurando atender  às 
necessidades sociais e educativas demandadas”.

Uma pesquisa realizada entre os alunos da escola trouxe muitas 
surpresas para todos. Além de gostarem da escola, os alunos destacam 
o gosto pela escola integral, a importância de uma boa formação e as 
aulas de  karatê, informática, português e matemática. Nas entrevistas 
para a pesquisa eles não elogiam apenas, também criticam a falta de 

A potencialização das redes 
socieducativas locais é uma 
possibilidade concreta de 
expandir a apropriar-se da ETI. 
É no território que crianças, 
jovens e adultos se relacionam, 
circulam, interagem, as vezes 
de forma conflituosa e tensa. 
No âmbito local existem 
diferentes equipamentos 
públicos, ONG’s, igrejas, 
associações, projetos sociais 
diversos que, ao dialogarem, 
produzem novos sentidos e 
aprendizagens.
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estrutura e os improvisos para atender em tempo integral.

O grupo constatou que foi essencial realizar esta entrevista 
e, posteriormente, analisar as repostas dos alunos, para 
desmistificar as ideias pré-formadas de que os alunos nesta 
faixa etária não têm nada para contribuir com o processo de 
mudança cultural, social, física e outros”.

Na simplicidade das frases dos alunos percebemos que eles deixam 
claro suas aspirações em relação à “melhoria da quadra, dos banheiros, 
das salas, das paredes e pátios”. Estas falas nos dão a certeza de que o 
espaço físico é um desafio para a comunidade escolar.

Fomos conhecer os espaços da escola. Primeiro chegamos  à Sala 
de Linguagens, onde é desenvolvida a oralidade e o contato com o 
mundo letrado; ao lado está a Sala do Movimento, onde é trabalhada 
a coordenação motora, o esquema corporal  por meio de jogos e 
brincadeiras. A Sala da Videoteca incentiva as crianças a expressarem 
seus sentimentos,  pensamentos e o prazer pela leitura. Mais adiante 
está a brinquedoteca, espaço onde se trabalha a socialização e o 
respeito mútuo em compartilhar, usando a imaginação para recriar a 
convivência familiar. Continuamos conhecendo a escola e encontramos 
o Espaço das Artes, onde é estimulada a criatividade, proporcionando 
às crianças o contato com a música e outras artes. E para finalizar a nossa 
visita, visitamos o parquinho, onde a interação e o lazer acontecem em 
brincadeiras muito divertidas.

O Projeto Reduzir e Reciclar Para Não Faltar, que está sendo desenvolvido 
este ano na instituição, tem a participação das famílias, promovendo 
passeatas de incentivo  para o combate ao mosquito AEDES AEGYPTI 

Mais uma vez vislumbramos 
que a Educação Integral é 
responsável também por valorizar 
os saberes que não são legitimados 
historicamente. Os saberes que 
se produzem na praça, na rua, 
no bairro, e em outras instâncias 
educativas que não a escola. Assim, 
podemos estabelecer maior vínculo 
entre os saberes escolares e os 
saberes da experiência.
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– DENGUE (onde houve grande foco de infestação no bairro) e outros 
insetos transmissores de doenças.

No Projeto Trabalhando a Natureza e Sustentabilidade foi  explorada a 
importância dos recursos naturais, a conscientização e conservação do 
meio ambiente com plantio de mudas.

Saímos da escola e  fomos dar uma volta pelo bairro e 
conhecer os territórios educacionais na vizinhança. Logo 
encontramos uma praça com bancos e amplo espaço 
central. Os professores nos contam que recentemente 
foi inaugurado o projeto Atividade Física ao Alcance 
de Todos,  para o qual a prefeitura instalou aparelhos 
para exercícios físicos. Próximo dali está o  Centro de 
Referência da Assistência Social (CRAS), que oferece 
cursos profissionalizantes gratuitos de artesanato, pintura, 
bordado, biscuit e crochê”. 

Pensamos que, se houvesse uma parceria direta com a 
universidade local, a atividade física na praça poderia 
ser  mais bem orientada para que a população usufruísse 
corretamente dos aparelhos disponibilizados”.

E ainda tem o Programa Escola Aberta, mantido pelo FNDE, que 
acontece aos sábados na escola, durante todo o dia e oferece oficinas 
de futsal feminino e masculino, bijuteria, pintura em pano de prato, 
jazz, vôlei, capoeira, confecção de velas e sabonetes e  o projeto 
Leituração. E nas igrejas do bairro acontecem cursos litúrgicos, 
catequeses, escola sabatina e dominical, quermesses e retiros. 

As experiências apresentadas 
dialogam com as múltiplas 
dimensões da formação humana, 
vários agentes, saberes e espaços. 
A cidade é considerada como 
espaço educador, dialogando com 
diferentes parceiros. A gestão de 
ETI exige a contribuição de vários 
atores, sujeitos e uma cultura 
de parceria e intersetorialidade. 
Parcerias e intersetorialidade que 
podem se dar em âmbito local 
(escola, bairro) ou de forma mais 
ampla (no município e fora dele).
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Há uma parceria entre o posto de saúde e a escola,  por meio 
do Programa Saúde na Escola, que conta com a participação 
da equipe do Programa Saúde da Família (PSF). São palestras 
informativas de prevenção e conscientização sobre as doenças 
que mais afetam a comunidade e temáticas diversificadas, 
como: uso de tabaco, álcool, drogas, bullying, discriminação, 
preconceito; além de verificar o cartão de vacina e aferir a 
pressão arterial. Acompanhamento de dentista, orientando a 
escovação e o cuidado com os dentes e doação de escova e 
creme dental”.

A nossa caminhada pelo bairro Jardim Trevo foi muito rica e os 
professores nos mostraram que, apesar de as dificuldades para 
implantar a Escola em Tempo Integral, há também muitas conquistas. 
Conquistas que algumas vezes parecem pequenas, mas que revelam 
toda a dedicação e sensibilidade dos educadores.  

Diante disso precisamos estar cada vez mais dialogando 
com os alunos nos diversos espaços em que circulam. Temos 
consciência de que a escola não dá conta de tudo; assim sendo, 
as parcerias com os programas sociais, as oportunidades de 
interação com vários territórios existentes onde a escola está 
inserida são urgentes e  necessárias, pois assim teremos a 
formação integral que é o compromisso do poder público de 
realizar uma proposta de Educação em Tempo Integral”.

O Programa Saúde na Escola 
(PSE) é uma política intersetorial 
dos Ministérios da Educação 
e da Saúde que visa avaliar as 
condições de saúde das crianças, 
adolescentes e jovens que estão na 
rede pública de educação.
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12ª Parada 
Bairro JK I  

Em nossa caminhada, aprendemos muito em cada parada, a 
diversidade de sujeitos e territórios nos transforma. Chegamos ao 
bairro JK 1 e vamos visitar a Escola Municipal Olegário Maciel, onde 
as professores fizeram uma pesquisa para conhecer melhor o perfil 
das crianças. 

A pesquisa revelou dados muito interessantes e, na espontaneidade 
dos pequenos, é possível perceber que eles demandam  mais espaço 
e mais liberdade. Eles gostam de conversar, encontrar os amigos e 
brincar na rua. As brincadeiras preferidas são andar de bicicleta e 
jogar bola. Ah! A bola, este objeto simples e que amplia a democracia. 
Com ela em jogo todos são iguais, superam diferenças, meninos e 
meninas podem jogar juntos, despertar novos universos, melhorar a 
coordenação motora, e a imaginação vai longe. E não jogam só o futebol; 
a queimada e o  vôlei também estão entre as brincadeiras preferidas. E 
os pequenos  comentaram de uma bola bem menor, a bola de gude, e 
as professoras  fizeram este relato: 

O tempo parece parar na brincadeira de bolinhas de gude, 
da mesma forma que nossos avós as tradicionais bolinhas de 
vidro sobrevivem. Não vai dar para inventar um  video game 
de  bola de gude, só quem já segurou uma na mão sabe. É 
muita coordenação motora para segurar a bola com o polegar, 
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apoiando entre o indicador e o maior de todos, de modo que 
quando se dá o bicudo com o dedo, é possível também dar 
efeito, usando o indicador”. 

No bairro JK 1 não existe uma pracinha para as crianças brincarem, 
mas isso não é problema, já que as ruas são tranquilas e servem de 
cenários para as brincadeiras, assim  como a quadra da escola e os 
quintais das casas. Sem precisar de grandes estruturas, materiais 
especiais ou de alto custo, as atividades realizadas fora das residências 
são  dinâmicas e lúdicas.
 
Os professores perceberam, na pesquisa, que os jovens, adolescentes 
e crianças possuem hábitos cotidianos simples como se reunir para 
conversar nas portas das casas, ou sair para fazer compras com os 
adultos. Também constataram que a convivência familiar encontra-se 
escassa, uma vez que os pais trabalham e só chegam  ao fim da tarde. 
É muito importante  outra percepção dos professores, a diversidade 
da formação familiar das crianças, que possuem comportamentos 
específicos, hábitos, costumes e crenças diferentes. 

Para a nossa surpresa, descobrimos um campinho de futebol no bairro.  
Com toda a simplicidade do futebol de rua, o campo ainda tem a 
marcação de cal, as traves são velhas, mas não importa - é lá que as 
crianças se divertem. Lá se tornam jogadores de futebol, goleadores,  
iguais  aos ídolos do time do coração. E as brincadeiras ultrapassam o 
espaço físico e ganham o universo da imaginação onde é possível ser 
tudo e ampliar as percepções do mundo. 

O objetivo que se buscou com a pesquisa foi a compreensão 
do cotidiano dos alunos. A vida é caracterizada por ações 

Quem são as crianças e os jovens 
para os quais estamos pensando 
essa educação integral? Como 
se constituem como sujeitos e 
como apreendem o mundo, seus 
conhecimentos, seus valores éticos, 
morais, estéticos, sua cultura?
O modo como vemos e pensamos 
esses sujeitos interfere no modo 
como nos relacionamos com eles. 
Ao pretendermos desenvolver um 
trabalho com crianças e jovens, 
torna-se necessário compreender 
quem são esses sujeitos 
socioculturais, quais as suas 
demandas, suas necessidades e 
suas expectativas.
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e relações entre os indivíduos,  nos pequenos gestos que 
acontecem no  dia a dia, como realizar atividades caseiras, ir ao 
trabalho, à igreja, à escola e outros. O sujeito se socializa para 
atender as suas necessidades imediatas, assimilando, deste 
modo, os hábitos, costumes e normas de cada ambiente”.
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Nesta parada temos o olhar 
da cartografia da Escola 

Municipal João XXIII
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13ª Parada 
Bairro Jardim Pérola  

A nossa próxima parada é na Escola Municipal João XXIII que fica no 
bairro Jardim Pérola e atende a crianças de toda a região, abrangendo 
cerca de dezoito bairros. A escola procura estabelecer relações de 
parceria e amizade com a comunidade local: igrejas,  Programa de 
Saúde e Família (PSF) -, Batalhão de Polícia Militar, Conselho Tutelar 
do Menor, Pastoral Familiar e as famílias , além da comunidade escolar.    

As crianças, adolescentes, jovens e adultos atendidos pela escola são, 
na maioria, vindos de famílias de baixa-renda; trabalhadores braçais, 
empregadas domésticas, pais desempregados e vários adolescentes 
com pais trabalhando nos Estados Unidos, Portugal e Itália.

Para atender a demanda da ETI foi necessário a ampliação do 
refeitório, o aumento do número de salas e a adesão de anexos: um 
atende a três turmas e possui uma quadra que atende  aos professores 
de Educação Física. 

O processo não se limita apenas ao espaço da sala de aula, 
ele é muito mais amplo, estendendo-se  além da escola,  à 
medida  que as expectativas e necessidades sociais, bem 
como a cultura, os valores éticos, morais e intelectuais, os 
costumes, entre outros fatores, presentes na sociedade, têm 
repercussão direta no trabalho educativo”.
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Os professores nos contam que a interação entre os alunos na realização 
de atividades conjuntas, intra e  extraclasse, acontece em clima de 
confiança e de ajuda mútua. A colocação do ponto de vista, o diálogo, 
a solidariedade, a justiça, a troca de informações, os questionamentos 
e problematização das situações são importantes na construção das 
relações entre educandos e educadores.

Os relatos de experiências, reflexões, discussões, intercâmbios 
culturais, reuniões pedagógicas para estudo, conselhos de classe, 
reuniões administrativas e de elaboração de atividades coletivas 
proporcionam a união e a construção colaborativa das atividades dos 
professores.

E na escola são realizados vários projetos dentro da ETI. O projeto 
Comunidade de Leitores proporciona aos alunos o acesso ao acervo 
literário da escola, revistas e jornais, tendo como produto final, a 
confecção de murais, recitais, peças teatrais e, até mesmo, o Jornal 
Jovem do Programa Mais Educação. Este programa possibilitou aos 
alunos a descoberta ou a solidificação de seus talentos. Nas aulas de 
teatro foi interessante perceber a alegria do teatro circense, que com 
risos e movimentos fez os alunos se  transformar em artistas. 

As oficinas de letramento trabalharam o aluno de forma 
individual, diagnosticando as dificuldades em leitura e escrita 
e propondo atividades para a evolução desse aluno, para que  
ele pudesse avançar em sua aprendizagem”.

No que se refere ao jornal e  à  rádio, notamos que os 
alunos tiveram uma noção da importância desses meios 
de comunicação como via de acesso à linguagem, seja ela 
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escrita ou oral, e é por isso que nos preocupamos com a 
elaboração de um jornal com a efetiva participação dos 
alunos para que pudéssemos, com o  texto jornalístico, 
divulgar suas ideias e opiniões”.

As práticas esportivas também não são esquecidas e nos movimentos 
do  judô, as crianças e jovens desenvolvem a concentração e despertam 
para a dedicação  a uma habilidade que pode lhes proporcionar 
alegria, realização, saúde e condicionamento físico.

O que seria a vida sem música? Ou sem ritmo? Nas aulas de percussão,  
por meio do ritmo e sonoridade, as crianças se descontraem e o 
aprendizado de manifestações musicais se torna uma brincadeira. 

Assim, as oficinas do Programa Mais Educação contribuíram 
de  forma relevante para uma escola que promove a formação 
integral dos educandos, desenvolvendo neles os gestos pelo 
aprender e a descoberta de suas habilidades e talentos. Isso 
faz toda a diferença!”.

O Projeto Almoç’arte é desenvolvido com os alunos dos anos iniciais, 
após o horário de almoço,  pela professora Irene. O objetivo dessa 
atividade é desenvolver nos alunos as habilidades  inatas para a arte. 
São oferecidas oficinas de dobradura, pintura, desenho, colagem, 
teatro e recitais. 

Na perspectiva de ensino de uma escola de qualidade, o 
núcleo do trabalho é um planejamento participativo em 
que o diálogo, o saber coletivo, o espírito crítico e criativo, 
alteram as relações pedagógicas na escola e na sala de aula¸ 
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na direção de uma interação mais afetiva entre professores e 
alunos, na construção coletiva do conhecimento”.

E a nossa viagem segue, agora com uma bagagem maior, novos 
conhecimentos e entendimentos e os educadores da Escola Municipal 
João XXIII deixam o seu recado: 

Diante da construção do conhecimento ligado aos interesses 
e  à realidade do educando, com uma interação efetiva entre 
educador/educando e conhecimento, a avaliação é dinâmica, 
contínua, flexiva e problematizadora, tendo em vista o 
desenvolvimento nos aspectos cognitivo, social e afetivo”.
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14ª Parada 
Bairro Santa Helena  

Estamos chegando ao fim do nosso passeio por Governador Valadares, 
e agora é a vez de conhecermos o Centro Educativo e Social São José 
de Calasanz, que fica no Bairro Santa Helena. Por lá os educadores 
identificaram um parceiro importante, o Grupo Gente Nova (GGN). 

Esta organização não governamental ligada à Pastoral do 
Menor centra suas ações na formação integral de crianças, 
adolescentes e jovens, na formação para a cidadania e aposta 
na capacidade dos indivíduos de serem autores e interlocutores 
no desenvolvimento do seu próprio processo educativo”.

Dentre as atividades educativas direcionadas às crianças, 
adolescentes e jovens estão aulas de marcenaria, vôlei, 
informática, capoeira, artesanato, leitura e produção de 
textos, teatro, reforço pedagógico, futebol, percussão e outras 
atividades ofertadas em forma de oficinas temporárias”. 

Estas atividades são oferecidas nos espaços da instituição, no  
contraturno do período escolar, e objetivam atenuar os efeitos da 
desigualdade social na construção dos projetos. Algumas atividades 
realizadas na instituição foram sugeridas pelos sujeitos atendidos 
e para fazerem parte do grupo, todos em idade escolar devem  
frequentar regularmente a escola pública.
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Os educadores entendem que o papel da escola nesta interação é 
manter um estreito diálogo com a instituição, acompanhando os 
alunos que são indicados pela própria escola para os projetos e se 
comprometendo a mantê-los assíduos. Assim, percebem a conotação 
de integração Escola-GGN, onde um complementa a ação do outro, 
reforçando questões comuns e inserindo questões particulares 
a cada espaço, o que contribui para a formação humana completa 
destes sujeitos.

Além do GGN, outras instituições educacionais também são parceiras. 
São instituições religiosas, programas de extensão universitária e 
parceria com o  Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) 
– que  oferecem a um grande público de crianças, adolescentes e 
jovens atividades que complementam as da escola. 

Andando pelo bairro, os educadores encontraram alguns projetos que 
por lá funcionam e proporcionam outros suportes  à ETI. Um deles é o 
Projeto Casa Lar que acolhe provisoriamente crianças e adolescentes 
afastadas do convívio familiar. O atendimento é realizado em unidades 
residenciais, onde há uma mãe social que se responsabiliza pelos 
cuidados com as crianças e adolescentes, estabelecendo uma relação 
afetiva estável e saudável, promovendo hábitos e atitudes de autonomia e 
de interação social com a comunidade. O trabalho se estende às famílias 
que recebem acompanhamento para preparar o retorno dos filhos 
ao lar. É um programa de acolhimento provisório e excepcional para 
crianças e adolescentes de ambos os sexos, em regime de  coeducação, 
priorizando grupo de irmãos, sob medida de proteção (conforme art. 
98 do Estatuto da Criança e do Adolescente) e em situação de risco 
pessoal e social, encaminhados pela Vara da Infância e Juventude e pelo 
Conselho Tutelar. São duas Casas-lares: Esperança e Alegria.
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Outro projeto que conhecemos foi o Projeto Artesanato, que busca 
proporcionar a geração de renda a mulheres carentes, de baixa renda 
e/ou em risco pessoal e/ou social. Promove oficinas de artesanato e de 
corte e costura para mulheres da comunidade em geral ou para mães 
de alunos atendidos pelos diversos programas do Centro, com  foco 
na capacitação, na produção de peças artesanais e aprendizagem em 
corte e costura. 

O Projeto Jornada Ampliada é uma prática educativa e lúdica 
com uma proposta de vivência e troca de experiências e 
aprendizado entre educador e educando, tendo como ponto 
de partida a realidade das crianças e adolescentes. Visa 
atender, principalmente, crianças e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade social e pessoal, sempre articulado com as 
relações familiares, desenvolvendo atividades relacionadas   à 
criatividade, ao espírito crítico,  à expressão dos sentimentos 
e principalmente  à formação cidadã”. 

Estes projetos, realizados em diferentes espaços das comunidades, 
e no  contraturno escolar são muito importantes para a efetivação da 
ETI. A interação entre educadores e comunidade reforça laços e ajuda 
a garantir um futuro melhor para crianças e jovens da comunidade. É 
muito bom participar e apreender com as novas relações sociais aqui 
desenvolvidas. 



Município de Governador Valadares (MG)

Distritos de Governador Valadares



Distritos de Governador Valadares

71

Última parada 
Centro de Governador Valadares
Servidoras da SMED - Secretaria Municipal de Educação 

Olhando mais de perto a diversidade de vidas e experiências 
com as quais, nós, servidoras da SMED convivemos 
cotidianamente, pudemos analisar como as crianças 
ressignificam suas vivências, ou seja, atribuem outros 
significados a suas atividades, materiais e espaços urbanos”.   

Para acompanhar de perto esta diversidade e entender um pouco 
mais sobre o universo das crianças, as servidoras da SMED fizeram 
uma caminhada pelo centro de Governador Valadares e trouxeram 
várias informações e questões para pensarmos sobre a importância 
da Escola em Tempo Integral.   

Passeando pela feira elas encontraram crianças na faixa dos  8 anos de 
idade oferecendo aos adultos o serviço de carregador. Puxaram 
papo com elas e foram descobrindo  seu cotidiano: uma delas mora no 
bairro Carapina e atravessa a pé a passarela para chegar  à feira, estuda 
à tarde em uma escola estadual que não é contemplada pela ETI. 

É uma criança bastante curiosa, muito magra, com 
aparência descuidada, mas sempre sorridente. Interage 

Nas ruas percebe-se a 
necessidade do enfrentamento 
das desigualdades e de ações 
que coloquem a infância 
como sujeito de direitos, de 
conhecimentos e desejos.
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com adultos com facilidade, mas sem troca afetiva. Ser 
criança nessa condição é não ter o seu direito garantido, 
ela precisa trabalhar. Trabalho infantil em troca de alguns 
trocados”.   

A praça pública permite encontros diversos e democráticos.  Lá, 
todos são iguais. As crianças neste território brincam em uma quadra, 
treinam futebol com uma pessoa da comunidade, Maria de Fátima 
Mendes, que presta este trabalho a R$5,00 por criança para pagar a 
bola e a rede utilizada por eles. Nesse treino jogam crianças de 4 a 
14 anos de idade, ora juntas, ora separadas. Alguns pais observam o 
treino. Também acontece campeonato entre eles.

Conversando com as crianças, elas contam que quando não estão na 
quadra, ficam em casa jogando  video game ou na rua brincando. 
Não há outra área de lazer e as famílias se divertem nesse espaço, 
havendo grande interação entre as gerações. 

Na entrevista com uma mãe e uma avó, elas relataram que 
são moradoras novas no bairro e que a pracinha é um local 
de prazer para elas. A mãe leva a filha para brincar no pula-
pula, e durante o dia, fica na creche. As meninas ficam nos 
brinquedos da praça porque não tem esporte para elas, 
questão de gênero, futebol só para homem?”.  

O barzinho que fica na praça é o ponto de encontro das famílias nos finais 
de tarde e à  noite. Durante a manhã a praça fica vazia, o movimento se 
resume ao trânsito de pessoas, indo para o trabalho, a escola e outras 
atividades. Na praça foram instalados equipamentos para ginástica 
- Academia da Terceira Idade - mas em muitos momentos quem os 
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utilizam são as crianças, inventando brincadeiras e ressignificando o 
uso em seu universo lúdico. 

A diversidade cultural, social e financeira não é um privilégio 
dos grandes centros urbanos.  Governador Valadares 
também experimenta essa diversidade. Divergindo da 
realidade de alguns bairros periféricos observados pelo 
grupo, voltamos o nosso olhar para os bairros Morada do 
Vale, Grã-Duquesa, Santo Agostinho e Lagoa Santa.  Por 
meio da observação e contato direto com moradores foi 
possível notar o estranhamento que esses sujeitos têm com 
a rua. Existe uma insegurança em viver as experiências 
que a rua pode oferecer  às crianças e adolescentes. Não 
raro, esse espaço está vazio, então, procuramos saber onde 
estão os sujeitos, o que estão fazendo...”.

As crianças não podem sair sozinhas, é muito perigoso. Tem 
tanta gente ruim na rua hoje! Não é como no meu tempo de 
criança.” 
Irene (42 anos), babá de Isabela (2 anos) e Gabriel (4 anos).

Andando pelas praças observamos outras crianças, algumas na faixa 
etária entre 2 e 5 anos, acompanhando pais e mães que trabalham 
como comerciantes ambulantes. São vendedores de picolés, 
estalinhos e  aviõezinhos, que aproveitam o movimento da Feira de 
Artesanato  às quintas  à noite. Um dado importante foi constatar que 
encontramos apenas uma criança que é atendida por escola municipal,   
acompanhando o pai que trabalha na Feira  à noite. Este fato demonstra 
a importância da  ETI para garantir os direitos básicos  à infância. 
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Foram realizadas diversas entrevistadas com crianças de 7, 8 e 9 anos 
de idade da Escola Municipal João Dornellas, no Bairro Penha, que 
não atende em tempo integral devido  à  infraestrutura. Elas contaram 
que gostam de brincar de  pique-pega e com as bonecas, jogar bola, 
assistir televisão e ajudar os familiares nas tarefas domésticas, quando 
estão em casa. Passear na pracinha, andar de bicicleta, soltar pipa, 
jogar basquete e capoeira são outras atividades que elas gostam de 
fazer nas ruas. 

Também foi possível discutir as formas da participação 
infantil  em seu tempo livre. Tentamos estabelecer relações 
com a prática lúdica e de aprendizagens das crianças no 
seu bairro, na sua rua, nas praças e territórios percorridos e 
experimentados por elas. As crianças em suas experiências 
lúdicas, de aprendizagens e relações sociais  veem o 
mundo à sua volta, dando outros sentidos  a situações que 
vivem no cotidiano. As crianças são sujeitos concretos, com 
modos particulares de significar a realidade circundante, 
mesmo vivendo em contextos marcados por injustiças e 
desigualdades sociais. Nesse sentido, precisamos rever 
nossas práticas com as crianças, de modo a promover sua 
efetiva participação no meio social”.

A rua, além de ser  um espaço de trânsito, em alguns 
momentos se transforma em um lugar de encontro. 
As calçadas são ocupadas por pais, mães, crianças, 
adolescentes, jovens e idosos para partilha de suas 
experiências, um bate-papo que discute situações reais de 
suas famílias e residências até o atual momento político e 
financeiro que estamos vivenciando. As crianças exploram 

A possibilidade de oferecer 
à infância e a juventude uma 
educação integral pressupõe que 
a rua, os espaços comunitários e 
os espaços públicos existentes na 
comunidade sejam reconhecidos 
como espaço de aprendizagem e de 
relações educativas e democráticas.
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estes territórios para suas brincadeiras e aprendem com 
a grande diversidade de sujeitos, idades e gêneros, que 
é importante olhar antes de atravessar a rua, que  têm de 
saber esperar  sua vez para participar das brincadeiras ou 
partilhar o skate do  vizinho...”.

Ainda percebemos a contribuição de diversas entidades/
instituições que são  frequentadas por essas crianças. 
Algumas de cunho filantrópico, privadas, religiosas, e outras 
que são, além de espaços de prestação de serviços, espaços 
que contribuem na formação social, religiosa e cultural 
de todos que passam por  elas. Os significados que cada 
um desses espaços tem na vida e nas experiências dessas 
crianças variam de acordo com a sua organização e com a 
realidade social, cultural e financeira de cada indivíduo.” 




