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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Caminhos trilhados, sujeitos presentes e achados da pesquisa. 

 

 

O presente relatório tem por objetivo apresentar os resultados da 

pesquisa Programa Mais Educação: Impactos na Educação Integral e Integrada, 

realizado em parceria com seis universidades federais1, a partir de uma demanda da 

Diretoria de Currículos e Educação Integral da Secretaria de Educação Básica (SEB) 

do Ministério da Educação (MEC). 

 

 

1.1 Metodologia da pesquisa 

 

 

A pesquisa foi realizada em duas fases: na primeira (2012-2013), de 

caráter quantitativo, foi utilizado, como instrumento de pesquisa, um questionário on-

line autoaplicável, enviado às redes de ensino públicas brasileiras que introduziram 

o Programa Mais Educação (PME) em suas escolas, entre 2008 a 2010. Nessa 

primeira fase, foram mapeadas as experiências educativas do Programa Mais 

Educação no Brasil e suas implicações na Educação Integral em desenvolvimento 

no País; na segunda fase, de caráter qualitativo, o objetivo foi o de compreender as 

especificidades de algumas experiências exitosas do PME, sendo realizados 

estudos de caso que possibilitaram aprofundar o conhecimento do impacto do PME 

nos municípios do Brasil.  

No decorrer do segundo semestre de 2013, os pesquisadores reuniram-

se a fim de articular as ações a serem perpetradas na pesquisa qualitativa. Desse 

modo, foram definidos os contextos a serem observados com base nos dados 

viabilizados pela pesquisa quantitativa e no levantamento de documentos a respeito 

das experiências exitosas do PME nas redes municipais e estaduais de ensino do 

País. A organização e distribuição das ações entre as universidades foram 

                                                             
1
 UFMG, UFG, UFPA, UFPE, UFPR e UNIRIO. 
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demarcadas de acordo com a disposição geográfica de cada uma das instituições de 

ensino superior, como pode ser observado no Quadro 1. 

 

QUADRO 1 – Distribuição das regiões segundo a universidade responsável pela pesquisa 

Universidades Regiões 

UFG Centro-Oeste e Distrito Federal 

UFMG e UNIRIO Sudeste 

UFPA Norte 

UFPE Nordeste 

UFPR Sul 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

No início de 2013, houve as escolhas metodológicas para o alcance dos 

objetivos propostos para a segunda fase da pesquisa, orientando a elaboração dos 

instrumentos de pesquisa e a definição das categorias analíticas. Um cronograma foi 

estabelecido para as atividades a serem desenvolvidas, dispondo os períodos das 

visitas de campo, da coleta de dados e da análise dos conteúdos. Entre as 

experiências de Educação Integral selecionadas para a observação na Região 

Sudeste, encontram-se os municípios: Vitória e Cariacica, no Estado do Espírito 

Santo; Caeté e Coronel Fabriciano, em Minas Gerais; Presidente Prudente, em São 

Paulo. 

Neste relatório, apresentamos os dados do estudo qualitativo realizado no 

Município de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais (MG), no período de 06 a 09 de 

outubro de 2014. Coronel Fabriciano foi escolhido como um dos municípios a serem 

visitados, sobretudo, por ter uma experiência de Educação Integral que antecede ao 

Programa Mais Educação e por sua sucessiva ampliação do número de escolas e 

alunos. Sua experiência de jornada escolar ampliada iniciou-se como um projeto 

piloto, em 2006, atendendo 350 crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental, e 

hoje conta com um total de 4.441 alunos atendidos nos dois segmentos desse 

ensino. 

Em relação ao quesito “diversidade de realidades”, a rede municipal de 

educação de Coronel Fabriciano apresenta, em sua proposta de Educação Integral, 
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escolas com currículo integrado, atende o primeiro e segundo segmentos do Ensino 

Fundamental, possui ampliação da jornada em escolas urbanas e rurais e utiliza 

outros espaços educativos além dos da escola.   

Outro ponto favorável à escolha da experiência deste Município foi a 

participação maciça dos educadores de Coronel Fabriciano nos cursos de formação: 

Educação Integral e Integrada (2013) e Educação Integral: Escola e Cidade (2014), 

oferecidos pela equipe do TEIA (Territórios, Educação Integral e Cidadania) da 

Faculdade de Educação (FAE) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Por meio dos relatos das experiências desses cursistas, percebeu-se como a 

Educação Integral no Município vem sendo consolidada ao longo dos últimos nove 

anos. 

A equipe de pesquisa foi composta por dois professores pesquisadores 

da UFMG e duas estudantes graduandas em Pedagogia. O processo de 

investigação deu-se por meio de observações em campo e de coleta de documentos 

realizadas em quatro escolas da rede municipal de Coronel Fabriciano e em três 

instituições parceiras, as quais dispõem seus espaços para o desenvolvimento das 

atividades educativas do PME. 

Além disso, foram realizados oito grupos de discussão com 

aproximadamente 13 representantes de cada um dos segmentos envolvidos na 

Educação Integral de Coronel Fabriciano: gestores, coordenadores, diretores de 

escola, monitores, educadores sociais, pais dos educandos, estudantes, 

professores. Para tanto, as perguntas foram formuladas a partir dos cinco eixos 

principais de impacto da ação indutora do Programa Mais Educação (Gestão e 

Financiamento, Espaços, Sujeitos, Tempo e Currículo) observados na pesquisa 

quantitativa, realizada de 2012 a 2013. Essas questões foram elaboradas através de 

um roteiro com perguntas abertas, nas quais os entrevistados poderiam discorrer 

sobre os temas propostos sem condição ou respostas prefixadas pelos 

pesquisadores. 
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FIGURA 1 – Oficina de judô no Núcleo de Educação Integral Ivano Bessa 

Fonte: Fotografia tirada pelos autores. 

 

O Quadro 2 especifica os sujeitos participantes da pesquisa no Município 

de Coronel Fabriciano. 

 

QUADRO 2 – Sujeitos participantes da pesquisa no Município de Coronel Fabriciano 

Sujeitos Quantidade 

Grupo de discussão com educandos do 3° Ciclo 1 

Grupo de discussão com diretores de escolas 1 

Grupo de discussão com coordenadores do PME nas escolas 1 

Grupos de discussão com “oficineiros”/monitores do PME 1 

Grupo de discussão com professores 1 

Grupo de discussão com representantes da Secretaria Municipal de 

Educação de Coronel Fabriciano 
1 

Grupo de discussão com pais dos alunos 1 

Grupo de discussão com educadores sociais 1 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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O cronograma das observações realizadas nas escolas bem como o 

agendamento das entrevistas com os sujeitos foram construídos coletivamente pelos 

gestores da Secretaria Municipal de Educação do Município e a equipe de 

pesquisadores. 

 

 

1.2 O Município de Coronel Fabriciano: dados sociais e educacionais 

 

 

O Município de Coronel Fabriciano situa-se na região leste do Estado de 

Minas Gerais, na mesorregião do Vale do Rio Doce, a 198 quilômetros da capital 

mineira, Belo Horizonte. O Município possui uma extensão territorial de 221,252 

Km², equivalente a 0,0377% do território estadual, o que o torna o segundo maior 

Município da Região do Vale do Aço. Com uma densidade demográfica de 468,67 

hab/km², Coronel Fabriciano apresenta uma população de 103,694 habitantes, e, 

desses, 102.395 vivem na zona urbana e 1.299 estabelecem morada na zona rural 

(IBGE, 2015). 

Ao todo, o Município tem um total de 2.827 empresas atuantes, 

empregando 17.103 pessoas (IBGE, 2015a). Seu Produto Interno Bruto (PIB) é o 

terceiro maior da Região Metropolitana do Vale do Aço, destacando-se na área de 

prestação de serviços e tendo o setor terciário como sua maior fonte de economia 

(IBGE, 2015b). As indústrias também movimentam a economia fabricianense, que 

tem um forte distrito industrial misto composto por 38 indústrias de diversos ramos 

(CORONEL FABRICIANO, 2011). O Município também se destaca pela extração de 

madeiras e eucaliptos, que suprem as demandas das inúmeras siderúrgicas 

situadas na Região Metropolitana do Vale do Aço. A presença dessas empresas de 

grande porte no ramo da siderurgia dá a essa Região uma visibilidade internacional.  

Segundo dados do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD, 2015), o Município apresenta um alto Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), com uma média total de 0,755. Esse 

dado evidencia uma elevação da qualidade de vida dos fabricianenses ao longo dos 

últimos 24 anos e confere ao Município a 35ª posição entre os municípios de Minas 

Gerais e a 543ª posição no âmbito nacional.   
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No que concerne ao sistema educacional, o Município de Coronel 

Fabriciano tem um total de 60 instituições escolares, das quais 21 são escolas 

municipais, que funcionam sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura (SMEC). A rede municipal de ensino atende à demanda de 

8.437 alunos matriculados e distribuídos em seis Centros de Educação Infantil e 16 

escolas de Ensino Fundamental. Vale lembrar que, entre essas escolas, encontra-se 

uma escola do campo. Dos mais de 8 mil alunos atendidos, 2.918 estão 

matriculados na Educação Infantil, 4.744 alunos, no Ensino Fundamental e 525 

alunos, na Educação de Jovens e Adultos (Tabela 1). 

 

TABELA 1 – Número de matrículas de discentes no Município de Coronel Fabriciano – 2014 

Dependência 

administrativa 

Educação 

Infantil 

Ensino 

Fundamental Ensino 

Médio 

(No) 

EJA 

(Ensino 

Fundamental 

e Médio) 

(No) 

Educação 

Especial(1) 

(No) 
Creche 

(No) 

Pré-

Escola 

(No) 

Anos 

Iniciais 

(No) 

Anos 

Finais 

(No) 

Estadual 0 0 2.187 3.966 3.488 765 70 

Municipal 864 2.054 3.246 1.498 0 525 250 

Privada 853 554 1.097 659 493 1.553 184 

TOTAL 1.717 2.608 6.530 6.123 3.981 2.843 320 

Fonte: Tabela obtida através do site do Inep: Censo Escolar de 2014 (INEP, 2015). 

(1) 
Educação Especial (alunos de escolas especiais, classes especiais e incluídos). 

 

Em relação à Educação Inclusiva, além de visar assegurar a inclusão 

escolar de mais de 200 alunos com diferentes tipos de transtornos e deficiências, o 

Município também visa assegurar o transporte, os mobiliários e a acessibilidade 

arquitetônica nas escolas. Além das questões da materialidade, os alunos incluídos 

contam com a assistência de uma equipe de saúde mental, formada por pedagogos, 

fonoaudiólogos, psiquiatras, assistentes sociais e psicólogos. Cinquenta e sete 

desses alunos também contam com profissionais especializados que os auxiliam 

durante a permanência deles na escola. Os alunos com deficiência visual recebem 

também o apoio pedagógico do Núcleo de Apoio às Pessoas com Deficiência Visual 

(NAP). Para os alunos com deficiências intelectual e múltipla, cujas necessidades 

educacionais e sociais não possibilitam a presença deles em uma turma de Ensino 
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Fundamental, o Governo Municipal mantém uma parceria com a Associação de Pais 

e Amigos do Excepcional (Apae), na qual são atendidos 274 alunos por meio da 

Escola Especializada Vida Nova. 

Para que os educadores se aperfeiçoem em relação ao atendimento às 

necessidades especiais de seus alunos, o Município oferece, em seu programa de 

educação continuada, cursos específicos que visam contribuir para a inclusão 

dessas crianças na rede municipal de ensino. Entre os cursos oferecidos, podemos 

citar o curso de Libras, realizado em 2013, e o curso de Pós-Graduação em 

Atendimento Educacional Especializado. (CORONEL FABRICIANO, 2014). 

 

 

FIGURA 2 – Escola Especializada “Vida Nova” da Apae 

Fonte: Foto tirada pelos autores. 
 

Idealizado no ano de 2004 em uma proposta de governo, o Projeto de 

Educação Integral e em Tempo Integral (PEITI) do Município de Coronel Fabriciano 

teve início em 2006, após um ano de estudos acerca da Educação Integral. Nesse 

período, foram realizadas várias visitas em localizações vizinhas, com tais 

experiências, e, após vários estudos acerca dessa implementação, o Programa de 

Educação Integral (PEI) foi instituído, o qual atenderia às demandas educacionais do 

Município. 

Baseando-se em um princípio de educação que privilegia uma formação 

integral dos educandos e que não só amplia a jornada escolar mas que também 

favorece a formação humana, a rede municipal de educação de Coronel Fabriciano 
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criou o Programa de Educação Integral, implementado nas escolas municipais do 

Município desde o ano de 2006.  

A princípio, o PEITI atendia 350 alunos em uma escola do Bairro Caladão, 

funcionando como projeto piloto. Atualmente, a Educação Integral do Município 

atende 4.441 alunos na rede municipal de ensino, sendo 3.250, nos primeiros anos 

do Ensino Fundamental, e 1.191, nos últimos anos desse ensino, contando com sei 

escolas de currículo integrado. Para atender a essa demanda, a Secretaria de 

Educação de Coronel Fabriciano conta com 691 professores, sendo: 209 

educadores infantis, 259 professores do 1º ao 5º Ano, 173 professores do 6º ao 9º 

Ano e 50 professores atuando na Educação Inclusiva. Nas funções de diretor, vice-

diretor e coordenador pedagógico são mais 85 profissionais e mais 72 atuando na 

Secretaria das escolas. Como auxiliares de serviços são outros 283 funcionários e 

13 motoristas. A fim de garantir uma qualidade em educação, em 2013 o município 

também garantiu a todos os educadores 1/3 da jornada para atividades extraclasse. 

Assim cada educador tem 6 horas fora da sala de aula a estudos, planejamento e 

avaliação. Também foi realizado um concurso para um profissional de 40 horas 

priorizando o atendimento das escolas com currículo integrado. 
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2 A EDUCAÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE CORONEL 

FABRICIANO 

 

 

2.1 Histórico 

 

 

A Educação Integral em Coronel Fabriciano foi pensada, de forma ainda 

utópica, como Projeto Educacional, ao fazer parte das metas do Plano de Governo 

do candidato à Prefeito nas eleições municipais de 2004. Quem nos contou a origem 

desse projeto foi a atual Secretária de Educação, em entrevista conjunta com os 

demais gestores: 

 

GL: “Em 2004 participamos do programa de governo do Chico, que 
retorna como candidato. No plano de governo nós colocamos a educação 
integral como uma das propostas para o governo dele. Ele foi eleito pelo 
conjunto das propostas que tinha. Em nenhum momento nós 
esperávamos estar na secretaria de educação, a gente faz esse trabalho 
há muitos anos na educação, nós somos militantes da educação. Fomos 
então convidados para assumir a secretaria da educação com o objetivo 
de implementar a educação integral em nosso município. Eu já fui com 
esse desafio.” 
 

Esse o desafio posto para aquele grupo de educadores, militantes da 

educação: estava em negociação um projeto ousado, a ser implementado naquela 

gestão de governo. E o primeiro passo daquele grupo de gestores foi construir um 

processo de formação: visitas a municípios que já tinham escolas e alunos em 

tempo integral, e, simultaneamente, estudando os textos existentes sobre o tema. O 

excerto abaixo foi retirado da entrevista com os gestores da educação: 

 

Gl: “A gente organizou a equipe da secretaria já com esse objetivo inicial 
e no ano de 2005 começamos a conhecer as experiências de educação 
integral que existia no país. Tinha uma teoria de toda essa questão de 
educação integral, mas começamos a estudar mais, o ano de 2005 foi um 
ano de estudo e visitas. Visitamos vários locais como Nova Lima, Itaúna, 
Contagem, Belo Horizonte. Em 2006 nós já começamos com a educação 
integral para 350 alunos e fomos fazendo gradativo.” 
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Considerando que os recursos financeiros do município não 

possibilitavam a implantação da escola de tempo integral em todas as unidades, 

iniciou-se como um Projeto Piloto: Em 2006 nós já começamos com a educação 

integral para 350 alunos e fomos fazendo gradativo. E, apesar das dificuldades, o 

número de alunos foi ampliando a cada ano: 

 

GL: “Em 2006 começamos com uma escola, no Curumim. Tivemos muitas 
dificuldades, mas fomos. Desde o inicio, a nossa educação integral tinha 
um diferencial, já começamos considerando um dia de planejamento para 
quem estava atuando tanto na escola como na educação integral. Em 
2006 tinha 350 alunos, em 2007, 800 alunos, em 2008, 1800 alunos.” 

 

 

FIGURA 3 – Reportagem do Jornal da Educação: Educação Integral em Tempo Integral 

Fonte: Fac-símile do jornal cedido pela Secretaria Municipal de Educação de Coronel Fabriciano. 
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Essa ampliação da quantidade de alunos em jornada escolar de tempo 

integral ocorreu por meio de uma proposta de trabalho que trazia consigo algumas 

concepções teórico-conceituais: 

 

“Esse trabalho da Educação Integral veio, desde o início, com uma 
concepção, acho importante a gente colocar isso: nós não construímos, 
nós não pensamos a Educação Integral para pobre, para tirar o menino 
da rua. Não é esse o nosso objetivo. Nós consideramos a política de 
Educação Integral uma política de direito das crianças, de direito das 
famílias e temos que oferecer o melhor. Então sempre pensando nisso: é 
que a gente discute com os alunos quais são as atividades que eles 
querem. Nós não queremos ofertar mais do mesmo, e esse é de fato 
nosso desafio desde o primeiro dia que estamos fazendo Educação 
Integral. Não é nosso objetivo tirar os meninos da rua, a rua também 
educa. Nós temos que discutir essa política junto com eles e tentar 
melhorar a partir da demanda que eles apresentam.” (Secretária de 
Educação da SMEC). 
 

A figura a seguir representa graficamente a ampliação do número de 

escolas que ao longo do tempo: 

 

 

FIGURA 4 – Fluxograma da evolução da Educação Integral em Coronel Fabriciano 

Fonte: Fluxograma cedido pela Secretaria Municipal de Educação de Coronel Fabriciano. 
 

A primeira escola a implantar o Projeto de Educação Integral e em Tempo 

Integral foi a E. M. Otávio Cupertino dos Reis, em 2006 (Anexo A). E, apesar de 
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extensa a fala da Secretária de Educação, vale a pena ver como se deu a chegada 

da SMEC nessa escola: 

 

“Nesse momento, era só ela. Eu falei que nós tínhamos uma política de 
Educação Integral. Ela não é opcional para vocês, porque essa escola foi 
escolhida, totalmente adaptada, colocamos quadra coberta, organizamos 
os espaços, tinha as salas todas organizadas, tinha os espaços que a 
gente poderia está utilizando. Então eu chamei e falei: ‘Olha, é uma 
política de Educação Integral, vocês são as nossas diretoras, agora, se 
vocês não abraçarem, eu tenho outras pessoas para ocuparem o lugar de 
vocês, que acredita nessa política, então vocês façam a opção. Eu vou 
dar um mês para vocês, vocês têm 30 dias para mudar essa realidade e 
eu não vou lá falar o jeito que vocês vão fazer não, vocês me apresentam 
resultado, porque, caso contrário, nós teremos outras pessoas à frente da 
escola’. Eu sou doida mesmo, eles falam que eu sou meio autoritária, mas 
eu discuto no coletivo, eu respeito as decisões do coletivo, mas eu tenho 
clareza aonde eu quero chegar, e, se a pessoa não tem essa clareza e 
acha que a coisa vai ficar de outra forma, pode ter certeza que não vai. 
Com menos de um mês, elas voltaram com todos os meninos para a 
Educação Integral, elas organizaram as oficinas e foram chamando os 
pais de turma por turma para vê o trabalho de Educação Integral na 
escola, e os pais ficaram seduzidos pelo trabalho que estava acontecendo 
lá, e o pai começou a mandar. Uma escola de trezentos e tantos alunos, 
não tinha nem 10 que ficaram de fora, e esses tinham justificativa, eram 
crianças doentes, crianças que tomava remédios, que tinham outros 
problemas. A gente veio fazendo esse trabalho de sedução com todas as 
escolas desde o início.” 
 

Esse trabalho de sedução tanto dos alunos quanto de suas famílias 

ampliou consideravelmente o número de alunos no contraturno dessa escola, 

aumentando também a jornada de trabalho dos membros da SMEC, pois era 

necessário ir à escola, acompanhar o trabalho dos educadores, fazer a formação 

deles, enfim, monitorar constantemente os avanços e as dificuldades desse novo 

processo educativo. O diálogo a seguir retrata um pouco esse momento, um 

trabalho constante com cada membro da coordenação da escola: 

 

Pesquisadora: “Já tinha a presença dos ‘oficineiros’, monitores e 

educadores sociais?” 

 
“Ainda não. Era a nossa Educação Integral piloto. Tínhamos os 
educadores sociais, porque a gente começou em 2007, e alguns 
parceiros. Desde 2006, quando a gente já entrou, nós já tínhamos 
algumas pessoas para garantia que a coordenação acontecesse uma vez 
por semana. Tinha um trabalho todo organizado da gente sentar aqui e 
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fazer um por um mesmo, sentar com o diretor e a gente mesmo organizar 
como ia acontecer a Educação Integral naquela escola: levar livros, 
discutir, falar para eles lerem, verem o que tem, propor, falava que eles 
tinham todo direito de opinar, mas eles tinham que conhecer para não ser 
um mero executor.” (Secretária de Educação da SMEC). 
 

“E as atividades de acompanhamento pedagógicas eram professores 

contratados.” (Gestora da SMEC). 

 

“Eu contratei gente boa. Fui contratando, porque, na época, eu podia 

contratar. Essa dinâmica foi até início de 2009.” (Secretária de Educação 

da SMEC). 

 

 

FIGURA 5 – Entrevista com os gestores da SMEC 

Fonte: Fotografia tirada pelos autores. 
 

Mas, a implantação da Educação Integral nessa escola não aconteceu 

sem desafios. Um dos problemas encontrados foi com o tráfico de drogas local, 

conforme relato a seguir: 

 

“O maior desafio foi na primeira escola que a gente assumiu: os bandidos, 
bandidos entre aspas, a comunidade que utilizava lá pegava os alunos 
para serem ‘aviãozinho’ [entregador de drogas]. Eles foram para o muro 
da escola, e começaram a amedrontar, e falava que a gente não ia ficar 
com os meninos o dia inteiro não. A diretora juntou os trapos, cascou fora, 
se mandou, abandonou a escola, veio aqui entregar e falou que não 
voltava para lá. E eu falei que a gente tinha que garantir, falei para a 
[Técnica da SMEC] ir para lá, uma equipe da Secretaria ia assumir a 
escola e começar a dialogar com eles. Falar que não adiantava eles 
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ficarem ali, que a gente ia continuar, que era uma política que vinha para 
ficar. Quando eles viram a [Técnica da SMEC], que já havia sido 
professora deles, eles foram retrocedendo, eles recuaram e permitiram 
que a gente fizesse, mas teve enfrentamento. A diretora falou que não ia 
mexer naquele negócio, porque era muito difícil, porque muda tudo, muda 
toda estrutura da escola, ela é uma escola viva. Não é aquela escola que 
gostava de ficar cada qual em seu canto, fazendo o seu trabalho, ela é 
uma escola viva, dinâmica o tempo todo. Nós começamos uma escola 
com investimento alto na Educação Integral, nós tínhamos lá 350 alunos, 
e cento e poucos na Educação Integral.” (Secretária de Educação da 
SMEC). 
 

Logo, em 2007 e 2008, juntaram-se a essa primeira escola mais quatro 

outras. Uma ação na dimensão jurídico-política importante desse período foi a Lei 

Municipal nº 3.300, de 12 de abril de 2006, que criou o Sistema Municipal de Ensino 

de Coronel Fabriciano. A constituição desse Sistema permitiu à Secretaria de 

Educação uma autonomia importante para que ela pudesse implantar seus projetos 

nas escolas do Município. Segundo a Secretária de Educação, esse Sistema 

permitia também uma maior solidez ao Projeto de Educação Integral e em Tempo 

Integral, para que este não ficasse preso a uma determinada gestão de governo: 

 

“Em 2005, quando eu assumi, a gente pertencia ao sistema estadual e aí 
começamos a discutir com o prefeito que nós queremos autonomia, 
porque a gente estava com muitos problemas na Educação de Jovens e 
Adultos, na Educação Infantil, e aí, em 2006, nós nos instituímos como 
Sistema Municipal. Essa Educação Integral veio já com a gente como 
Sistema, nós temos toda autonomia para gerir a nossa política, temos 
toda a regulamentação da Educação Integral, as resoluções. Nós 
instituímos como Sistema com ele, para garantir essa autonomia. Então é 
muito difícil qualquer um que chegar e alterar isso, porque, enquanto 
Sistema, isso já está bem tranquilo e bem consolidado. A política de 
Educação Integral no nosso Município está muito consolidada.” 
 

Se as diretrizes educacionais estavam, cada vez mais, ancoradas numa 

legislação que acompanhava a implantação do Programa de Educação Integral no 

Município, o mesmo não poderia ser dito sobre a questão do financiamento do 

Programa, com um desafio maior para a sua ampliação na cidade: a falta de 

recursos. Segundo as palavras da Secretária de Educação, não haveria Educação 

Integral com profissionais desvalorizados: 

 



Programa Mais Educação (PME): Impactos na Educação Integral e Integrada em Coronel Fabriciano/MG 

22 

“Nós tínhamos o desafio de fazer, não tínhamos recursos para fazer, e eu 
tive uma grande sorte, porque o prefeito me deu total autonomia de gerir 
os recursos e fazer acontecer a política de Educação Integral no nosso 
Município. Nunca existiu aqui interferência de vereador, ou de prefeito, ou 
de secretário de finanças, ou de quem quer que seja para falar aonde 
aplicar o dinheiro, quem definia aonde aplicar o dinheiro era a gente. Isso 
fez uma diferença muito grande, porque, paralelo a isso, tinha a questão 
da valorização dos servidores, a gente vinha de uma história de salário 
mínimo, que era o salário do professor, era uma salário muito baixo, muito 
desvalorizado, não tinha nenhum reconhecimento, os professores não 
podiam comprar a crédito no comércio, porque eles não tinham nenhum 
valor aqui [...], o povo ficava com vergonha mesmo de falar que era da 
rede municipal. Então, paralelo a isso, a gente ainda teve que fazer a 
política de valorização do servidor, do resgate da autoestima, de 
valorização e de garantia dos direitos em todos os sentidos. Aí a 
Educação Integral veio e não adiantava, a gente não ia ter o respaldo do 
conjunto da categoria se a gente não valorizasse o servidor, isso veio 
caminhando paralelo com a valorização do servidor: a política de 
Educação Integral e a política de ampliação da educação infantil, que não 
tinha nenhuma, nada. Nós tínhamos 300 alunos de quatro e cinco anos 
que eram atendidos na rede municipal. Hoje nós temos mais de 3.000. 
Todo esse trabalho foi começado pela gente.” 
 

A saída encontrada para lidar com os poucos recursos foi a “descoberta” 

do Programa Mais Educação (PME) do Ministério da Educação, que surgiu em 2007, 

fruto de uma Portaria conjunta entre os Ministérios da Educação e dos Esportes: 

 

“E quando eu participei do Seminário Nacional, em 2008, é que eu fiquei 
sabendo do Programa Mais Educação. Eu falei com a [Coordenadora 
Pedagógica da SMEC]: ‘Tem um programa do Governo Federal, o 
Programa Mais Educação, você entra, descobre o Programa e manda um 
relatório, um relato do nosso trabalho aqui em Coronel Fabriciano, porque 
é a... uma forma da gente ampliar o atendimento da Educação Integral em 
nosso Município é através desse Programa.” (Secretária de Educação da 
SMEC). 
 

Se, em 2007 e 2008, foram mais quatro escolas com Educação Integral, 

em 2009, com a adesão ao Programa Mais Educação, esse número aumentou para 

10 escolas. Porém, tal ampliação levou também a um calor nas discussões, em 

função dessa metamorfose pela qual passava a educação em Coronel Fabriciano. 

Surgiram resistências de todos os lados, o que levava também o grupo de gestores 

a refletirem sobre as diretrizes educacionais naquele momento. O relato a seguir 

mostra claramente parte dessa tensão: 
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“O ano de 2009 foi além da questão do [Programa] Mais Educação ter 
chegado e possibilitado financiamento de ações que não seria possível só 
com recursos do Município, ele também provocou a gente refletir. 
Começamos a questionar tudo, havia resistência: o professor falava que o 
menino estava cansado, não estava conseguindo fazer nada na aula, 
porque ele já chega cansado, porque ele fez muito coisa; tem o barulho 
da Educação Integral; tem a questão da percussão, que é uma coisa que 
nos preocupa também, por isso a escola não consegue abrigar todas as 
atividades dentro do seu espaço, como a gente pode fazer isso? Tem 
lugares na comunidade onde a gente pode fazer parcerias. Isso ficou 
muito forte, a gente foi em todas as escolas para esclarecer, fizemos 
grupos de estudos, falamos qual era a nossa política, o que a gente 
pensa, por que agora essa briga?, e tinha a questão eleitoral na época. 
Nós tivemos que contar qual era realmente a nossa proposta, a gente 
precisava da parceria das famílias para compreender o que a gente 
estava propondo. Aí o pai vê que, em seis meses, a criança está tocando 
um violão, ele começa se sensibilizar, vê como o filho teve a oportunidade 
de um aprendizado tão rápido. Essa visibilidade positiva das crianças nas 
questões culturais, nas apresentações de dança, da percussão, da flauta, 
do violão, com isso o pai foi vendo a importância dessa formação mais 
totalizante que o tempo parcial não consegue fazer.” (Secretária Municipal 
de Educação de Coronel Fabriciano). 
 

As questões educacionais assumiam, assim, sua dimensão política, 

obrigando todos os sujeitos envolvidos a se posicionarem diante de visões diferentes 

sobre a Educação Integral. A criação do Programa Mais Educação, em 2007, como 

política indutora da Educação Integral, centralizada no Governo Federal, revelou 

características capazes de impactar, de maneira positiva, a educação no Município 

de Coronel Fabriciano, o qual passou a construir uma parceria entre os dois 

programas. 

Nesse sentido, uma nova diretriz surgiu em decorrência dessa parceria. 

Em 2010, houve a regulamentação do PEITI, transformando-o no PEI. A Resolução 

SMEC nº 26, de 01 de fevereiro de 2010, instituiu o Programa de Educação Integral 

e em Tempo Integral, trazendo algumas normas para o seu funcionamento. Nas 

suas considerações iniciais, essa Resolução chama a atenção para a importância de 

algumas dimensões para se pensar uma escola inclusiva, na qual se afirme a cultura 

dos direitos humanos. 

Além disso, no Artigo 4º da Resolução, definiu-se que as escolas 

funcionariam durante nove horas diárias, ou seja, 45 horas por semana. Os 

docentes e monitores teriam uma carga horária de 20 horas por semana, sendo 

quatro horas destinadas ao planejamento de atividades. Instituiu-se, também, a 
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figura do Coordenador da Educação Integral, definindo suas atribuições. Definiu-se 

ainda que o aluno, uma vez matriculado em uma escola que oferecesse a Educação 

Integral, deveria cumprir a carga horária oferecida pela escola. Começava, assim, 

uma nova etapa da educação em Coronel Fabriciano. 

 

 

2.2 A entrada do Programa Mais Educação e a sua influência na política de 

Educação Integral de Coronel Fabriciano 

 

 

Percebemos, até aqui, como a Educação Integral foi se ampliando nas 

escolas municipais de Coronel Fabriciano, tendo, como pano de fundo, os aspectos 

sociais e políticos e obrigando os gestores da Secretaria de Educação a terem 

discussões mais acaloradas sobre a questão e a tomarem decisões que, à primeira 

vista, poderiam ser consideradas autoritárias. Nesse sentido, ressaltamos a 

manutenção do diálogo entre os gestores da SMEC e os diversos segmentos da 

comunidade escolar ao longo de toda essa caminhada.  

Em 2009, chega o Programa Mais Educação nas escolas do Município, o 

qual é retratado no diálogo com a Secretária de Educação:  

 

Pesquisadora: “Aí chega o Mais Educação.” 
 
“Isso.” 
 
Pesquisadora: “Chegou em quantas escolas?” 
 
“Em 10 escolas. Ampliamos significativamente o número de alunos, 
porque a gente tinha a Educação Integral, mas não para todas as 
crianças. Hoje nós temos escolas de Educação Integral, temos escolas 
com turmas de Educação Integral. Várias de nossas escolas são escolas 
de tempo integral. O pai, na hora que faz a matrícula, já sabe, se ele não 
quer que o filho fique no tempo integral, ele já sabe que aquela escola 
então não é boa para ele, porque ela é de tempo integral, seu filho vai 
chegar às sete e sair às 16 da tarde. Se o pai aceita, ele assina um termo 
de compromisso autorizando o menino a ficar, a usar a imagem do 
menino no trabalho que vai ser feito ali.” 
 

Inferimos, a partir desse relato, que a implantação da Educação Integral 

em 10 escolas foi facilitada devido à parceria com o PME.  
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Nesta parte do relatório, vamos compreender melhor os impactos de uma 

política pública nacional de Educação Integral e de uma experiência local, na qual 

ocorre, na prática, a implementação dessa política, respondendo ainda: em que 

aspectos as diretrizes nacionais facilitam e são incorporadas como práticas locais? 

A princípio, houve uma luta para que o Município recebesse os recursos 

do Programa Mais Educação para ampliação da Educação Integral, pois ele estava 

fora dos critérios exigidos pelo Programa: 

 

“Nós não entravamos nos critérios. Mas, aí a [Coordenadora Pedagógica 
da SMEC] fez um documento contando nossa história para o MEC, 
falando o que a gente estava fazendo. Desde o início, eu acreditei que a 
gente ia conseguir. Falei para ela fazer isso e mandar para o MEC, 
porque eles tinham que abrir espaço para gente, tinha que mandar verba 
para gente, senão nós não íamos ampliar. Nós estávamos entre os oito 
municípios contemplados de Minas, e nós não entravamos em nenhum 
critério do MEC, mas fomos contemplados. Nós mandamos, no final de 
2008, a correspondência e, no final de 2008 mesmo, a gente recebe a 
notícia de que o Município tinha sido contemplado.” (Secretária Municipal 
de Educação de Coronel Fabriciano). 
 

Essa mobilização para que o trabalho de Educação Integral realizado em 

Coronel Fabriciano fosse reconhecido pelo MEC mostra a força social e política do 

Município. A partir do momento em que a cidade foi contemplada com o PME, foram 

permitidos reajustamentos no Programa, possibilitando melhorar a materialidade das 

escolas e abrir caminhos para qualificar melhor os profissionais da Educação 

Integral. O excerto a seguir, apesar de extenso, reflete bem esse momento, ao 

mencionar a importância da parceria com o PME: 

 

“O Programa Mais Educação teve elementos novos para nós em todos os 
sentidos, porque o Município tinha muita dificuldade com material, 
principalmente com os kits que a gente conseguiu com o recurso do 
Governo Federal. A gente tinha um investimento muito grande na 
Educação Integral e a gente manteve, e pude ampliar, porque a gente 
conseguiu com os monitores que foram inseridos nas escolas, 
conseguimos mais que dobrar o número de crianças atendidas e 
conseguimos levar para a escola elementos novos, com o material que 
estava chegando. E começou a entrar pessoas muito boas no Programa, 
porque, até então, era muito tímida nossa Educação Integral. Nós 
tínhamos quatro, seis pessoas que eram os agentes culturais que faziam 
a Educação Integral. Desde 2007 que nós começamos com a menina da 
dança, o... [agentes culturais]. Com a chegada desse grupo, nós 
dobramos o número de agente cultural e introduzimos outros atores 
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dentro da nossa escola, que eram estudantes de Educação Física, 
estudantes de Pedagogia e que, a partir do momento que eles se 
destacavam na Educação Integral, a gente via que não podia ficar sem 
ele e tentava oferecer algo mais. Então, quando era interessante a 
permanência daquele ator, daquele sujeito naquele grupo... E isso com 
uma equipe dentro da Secretaria o tempo todo monitorando. Nós fizemos 
aqui o ‘canto da sereia’, literalmente falando, com as diretoras, com as 
professoras, a gente ia nas escolas duas, três vezes no ano, para fazer a 
discussão com toda a comunidade escolar e com os pais. Não foi muito 
fácil, houve muita resistência, no início, da parte dos professores, muitos 
falavam que ‘aquele menino era do tempo integral’. Em 2012, um dos 
grandes desafios foi o de tirar essa marca que ficou, ‘esse menino é do 
tempo integral’. Esse trabalho foi se consolidando a partir do momento 
que a gente veio com o Mais Educação, com os novos atores sociais 
dentro da escola, com ocupação dos territórios, porque fazer Educação 
Integral envolve muitas questões. Para a gente fazer Educação Integral, a 
gente teve que primeiro organizar toda infraestrutura da nossa rede 
municipal [de ensino], nós não tínhamos nem uma quadra coberta na rede 
toda. ‘Como eu ponho uma criança o dia todo na escola para ela ficar 
num sol danado, nas atividades esportivas?’ Começamos com coberturas 
das quadras, quais escolas iriam assumir a Educação Integral, vamos 
privilegiar as escolas que iam junto com a gente, nas escolas de 
periferias. Eu fazia discussões abertamente com elas e com os atores 
daquelas escolas, falava que a gente tinha que fazer por conta disso e 
disso e fazia a discussão, ouvia, voltava. Começamos a fazer isso, aí 
mexemos na infraestrutura da rede inteira. Para a gente hoje está com 13 
escolas na escola integral, nós tivemos que mexer em toda a estrutura 
física, mas não era o nosso objetivo fazer Educação Integral só dentro da 
escola, a gente queria ocupar os espaços dentro da cidade.” (Secretária 
de Educação da SMEC). 
 

Após esse árduo percurso de implementação do PME em Coronel 

Fabriciano, chega-se à constatação da necessidade de se avaliar mais de perto as 

mudanças na educação municipal decorrentes da presença do Programa em suas 

escolas. Além disso, faz-se ainda importante um olhar mais próximo das 

transformações ocorridas, em sua totalidade, na vida da comunidade do entorno das 

escolas e não apenas no desempenho escolar dos alunos: 

 

“Uma coisa que eu vinha discutindo já faz uns três anos é vê o impacto 
que a Educação Integral..., uma pesquisa mesmo. Porque nós sabemos 
do impacto que ela causa, mas não é nada científico. Sabemos da 
melhoria na saúde pública, vou começar por aí, porque nossas crianças, 
em 2006, todo dia, saía para consultar, todo dia estava no posto médico 
e, a partir do momento que fomos introduzindo a Educação Integral, isso 
praticamente acabou, porque as crianças têm quatro refeições diárias, 
são acompanhadas por três nutricionistas, eles têm uma alimentação 
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balanceada. Com relação à segurança pública: como o menino ficar na 
escola e ir embora para casa e não ficar exposto, com certeza, houve 
melhoria na segurança pública. A inserção da comunidade dentro da 
escola, se o filho vai para a Educação Integral, o pai é presente, ele quer 
saber se o menino almoçou, as amizades, se ele brigou, por que ele 
brigou, e essa dinâmica muda muito, porque não é o mesmo menino que 
está de manhã com o mesmo grupo que está à tarde. Vai tendo então 
esse enraizamento da comunidade na escola, é fantástico vê como a 
comunidade passa a participar.” (Secretária de Educação da SMEC). 
 

Queremos ressaltar aqui um aspecto inteiramente peculiar e interessante 

da parceria entre o programa municipal e o federal: a Secretaria Municipal de 

Educação mantém o enquadramento nas suas proposições educativas, não 

perdendo de vista seus objetivos e suas concepções sobre a Educação Integral. O 

relato a seguir mostra como essas práticas concretas são vislumbradas: 

 

“No caso de Coronel Fabriciano, que eu vejo, que é diferente de outros 
espaços, é que a escola... Teve um município vizinho nosso que a escola 
quis ir para o Mais Educação, porque é um dinheiro que vem pelo 
[Programa] Dinheiro Direto na Escola, então a escola faz opção por ele, é 
uma coisa que está no âmbito de decisão da escola. Só que, como aqui a 
Educação Integral já era uma coisa da política da Secretaria da 
Educação, e o Mais Educação vem, na verdade, fortalecer essa política 
municipal, a gente não deixou por conta da escola fazer tudo, até porque 
a gente viu uma dificuldade muito grande da escola de fazer o plano de 
atendimento, então nós tínhamos uma estrutura de ajudar, de fazer junto, 
de pegar as escolas do mesmo território, sentar, fazer as atividades que 
são mais interessantes. Então a gente fez um movimento um pouco 
diferente, porque a gente tem visto que os comitês se fortalecem 
especialmente onde a escola assume sozinha o Mais Educação como um 
programa da escola e não como um programa de uma secretaria, de uma 
política. Então o comitê aparece como uma resposta a isso, não existe 
uma política, uma estrutura, quem vai nos ajudar a gerir esse programa, 
e, como dialoga muito com a questão de ficar mais tempo na escola e 
acaba impactando na vida das famílias, não dá para ignorar a presença 
das famílias na condução. Eu vejo que é muito por isso.” (Gestora da 
SMEC). 
 

O que a gestora ressalta em sua fala relaciona-se também aos processos 

formativos dos sujeitos envolvidos na Educação Integral do Município, que, de certa 

forma, acompanharam a implementação da proposta do PME.  
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2.3 Os cursos de formação em Educação Integral e as cartografias 

 

 

Ao longo de todo o processo de implantação da Educação Integral nas 

escolas municipais de Coronel Fabriciano, foram percebidas ações de formação dos 

sujeitos envolvidos com a educação no Município: visitas a outras cidades, 

acompanhamentos a uma única escola, reuniões com os pais dos educandos, enfim, 

ações diversificadas necessárias para a constituição de uma nova experiência 

educacional (Anexo B). Muitas vezes, essa formação depara-se com a concorrência 

de conceitos arraigados não apenas na educação mas também circunscritos à vida 

social dos indivíduos. Isso implica em construir uma formação cercada por critérios 

éticos e de valores, na defesa dos direitos fundamentais de todos os sujeitos.  

 

Pesquisadora: “E é feita por quem a formação? É por vocês ou vocês têm 
parcerias?” 
 
“De todo jeito. Nós já tivemos o Educação para Pensar, Filosofia para 
Crianças, com o Governo Federal, a gente tem todos os cursos de 
formação: o CLE [Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência], 
a Construção das Linguagens Sociais, o Gestar [Programa Gestão da 
Aprendizagem Escolar] desde o primeiro, temos com a PUC-Minas 
[Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais], com a Unileste [Centro 
Universitário do Leste de Minas Gerais] tem uma formação que trabalha a 
questão da avaliação, produção de texto. Na Educação Integral, o grupo 
TEIA tem feito a diferença.” (Secretária de Educação da SMEC). 
 
“Tem feito a diferença. Os textos para a gente fazer o trabalho nas 
escolas..., a gente não tinha muita coisa, tinha que ficar procurando. 
Agora não, já tem muita gente fazendo o curso. E a [SMEC] tem utilizado 
os textos e entregando para quem não está fazendo.” (Gestora da 
SMEC). 
 
“Seis horas, gente, é muito tempo! Então os bons, os profissionais que 
estão na escola: diretores, professores, são uma equipe e, se essa equipe 
souber usar bem o que está sendo oferecido, o conjunto cresce muito.” 
(Secretária de Educação da SMEC). 
 

Além daqueles momentos formadores que mencionamos, encontramos a 

menção feita aos cursos de Educação Integral oferecidos pelo grupo TEIA: “Na 

educação, o grupo TEIA tem feito a diferença”. Uma questão interessante é 
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compreender como um curso a distância conseguiu fazer a diferença na formação 

dos sujeitos da EI do Município de Coronel Fabriciano.  

Os cursos de formação do TEIA ocorreram durante os anos de 2013 

(Educação Integral e Integrada) (Anexo C) e 2014 (Educação Integral: Escola e 

Cidade) – modalidade a distância, em nível de aperfeiçoamento – e tiveram uma 

carga horária de180 horas. Em cada ano, foram ofertados seis módulos de cada 

curso, cada módulo com uma temática diferente (Quadro 3). 

 

QUADRO 3 – Cursos de formação do TEIA em Coronel Fabriciano – 2013 e 2014 

Módulo 
Título do 
Módulo 

Conteúdo 
Modalidade 
presencial 

Modalidade 
a distância 

Carga 
horária 

1 

Conceitual: 
Educação Aberta e 
a Distância e 
Ferramenta 
Moodle

2
 

EAD
3
 e Educação Integral 4 12 16 horas 

Comunidades Virtuais  8 8 horas 

A distância (Moodle)  6 6 horas 

TOTAL 6 24 30 horas 

2 
Desenvolvimento 
da Educação 
Integral no Brasil 

Contextualização Histórica  10 10 horas 

Marcos Legais  10 10 horas 

Programas e Políticas da 
Educação Básica Brasileira 

 8 8 horas 

Avaliação on-line  2 2 horas 

TOTAL   30 horas 

3 

Educação Integral 
e Integrada: 
Reflexões e 
Apontamentos 

Educação Integral Conceitos 
e Definições 

4 6 10 horas 

Novos Saberes  8 8 horas 

Educação Integral e a 
Escola 

 10 10 horas 

Avaliação on-line  2 2 horas 

TOTAL   30 horas 

4 

A Escola e a 
Cidade: Políticas 
Públicas e 
Pedagógicas  

As possibilidades das 
Cidades Educadoras 

 18 18 horas 

Políticas Públicas e a 
Intersetorialidade: Gestão 
Compartilhada 

 10 10 horas 

Avaliação on-line  2 2 horas 

TOTAL   30 horas 

5 
Educação Integral 
como arranjo 
educativo local 

A Formação de Redes 
Sociais em Função dos 
Processos Educativos 

4 6 10 horas 

Experiências Exitosas  18 18 horas 

Avaliação on-line  2 2 horas 

TOTAL  30 30 horas 

                                                             
2
 Ambiente virtual utilizado pelo curso. 

3
 Educação a distância. 
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Módulo 
Título do 
Módulo 

Conteúdo 
Modalidade 
presencial 

Modalidade 
a distância 

Carga 
horária 

6 
Projeto de 
Pesquisa 

Metodologia da Pesquisa-
Ação 

 8 8 horas 

Elaboração de Projeto de 
Pesquisa-Ação 

 12 12 horas 

Orientação do Projeto 4 2 6 horas 

Relatório e avaliação final  4 4 horas 

TOTAL 4 26 30 horas 

TOTAL: 180 horas (10 horas presenciais e 170 horas a distância)  

Fonte: Quadro dos cursos de formação cedido pela equipe do TEIA (FAE/UFMG). 

 

Aproximadamente 300 cursistas, entre gestores, docentes, “oficineiros”, 

bolsistas, alunos e pais, participaram desses cursos. O grande diferencial em 

relação a esses cursos, pelo que pudemos avaliar, deu-se por alguns motivos: 

primeiro, pelo apoio da SMEC a todas as ações dos cursos, o que demonstrou a 

importância do apoio institucional na estruturação de ações formativas; segundo, 

pela distribuição dos grupos de trabalho por escola, o que facilitou tanto os 

encontros entre seus membros quanto a reflexão sobre a prática pedagógica; por 

fim, pelo formato do trabalho final, uma “cartografia”.  

A cartografia, aqui, refere-se a uma prática investigativa sobre a escola, 

seu entorno e os sujeitos que a frequentam, além de esboçar questões 

problematizadoras sobre a prática pedagógica. Ela insere-se dentro da pesquisa-

ação e vai sendo construída desde o primeiro módulo do curso, sempre 

acompanhada por um professor, o qual vai alimentando o debate sobre os temas 

escolhidos por cada grupo. A cartografia permitiu aos cursistas uma releitura da 

própria realidade, além de ter sido um exercício participativo, envolvendo o 

levantamento de informações e a sistematização, análise e produção de registros, 

que permitiram aos grupos de cursistas (re)conhecerem e ativarem as 

potencialidades educativas de cada território educativo. Dessa forma, as cartografias 

finais de cada grupo tornaram-se “mapas” que deram visibilidade à Educação 

Integral em cada contexto de trabalho e construíram pistas para os desafios a serem 

enfrentados. As temáticas tratadas nas cartografias foram: as memórias do processo 

de implantação da Educação Integral e Integrada na escola, o retrato da Educação 

Integral; os sujeitos, os novos saberes e a escola; os espaços educativos da cidade. 

Como exemplo, vejamos, de forma resumida, algumas questões 

norteadoras de um módulo da cartografia, relacionadas aos alunos das escolas 



Programa Mais Educação (PME): Impactos na Educação Integral e Integrada em Coronel Fabriciano/MG 

31 

municipais. Nessa parte, a intenção era a de que os(as) cursistas conhecessem 

seus(suas) alunos(as) para além da visão escolar, assim como os saberes que estes 

possuem da própria realidade cotidiana, reconhecendo-os, portanto, enquanto 

sujeitos. Também, o intuito era o de levar os(as) cursistas a pensarem a diversidade 

presente no cotidiano escolar (geração, de gênero, de raça, etc.), na vida que 

acontece fora da escola e nos vários espaços do território.  

Tais objetivos levam a pensar que o processo educativo de crianças, 

jovens e também dos(as) educadores(as) ocorre também em outros contextos fora 

do ambiente escolar: na convivência familiar e comunitária. Esse olhar sobre os 

processos formativos, em sua totalidade, levantou alguns questionamentos sobre os 

sujeitos neles envolvidos: 

 O que sabemos dos outros contextos de vivência desses sujeitos? 

  Quem são esses sujeitos (crianças, adolescentes e jovens) fora do 

ambiente escolar?  

 Onde eles vivem?  

 O que eles fazem?  

 Como é o cotidiano desses sujeitos?  

 Quais os pontos de encontro das crianças e jovens (praças, quadras 

esportivas, igrejas, centros comunitários, associações de bairro, 

projetos, eventos, festas comemorativas, etc.)?  

 Onde brincam as crianças?  

 Quais são suas brincadeiras?  

 E os jovens, o que eles fazem?  

Desse modo, a partir dos dados coletados através desses 

questionamentos, cada grupo de cursistas deveria elaborar um registro que 

contemplasse as experiências observadas e que retratasse os sujeitos e suas 

práticas sociais. Para compor esse registo, algumas técnicas foram utilizadas: 

entrevistas com crianças, adolescentes e jovens e com os “mais velhos”; filmagens 

de eventos e situações que ocorreram na comunidade, as quais fossem 

significativas e apresentassem os sujeitos; fotografias de eventos, crianças, 

adolescentes, jovens, homens e mulheres em contextos intra e extraescolares, as 

quais retratassem o cotidiano desses sujeitos; acompanhamento do cotidiano de 

algumas crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens, para registrar as 
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atividades desenvolvidas por eles fora das escolas; uso de desenhos para as 

crianças menores. 

As questões mostradas sugerem a dinamicidade das cartografias e, 

simultaneamente, o que estas provocam sobre as práticas pedagógicas. Essas 

questões também foram apresentadas e discutidas nos encontros presenciais dos 

cursos, o que facilitou a troca de experiências entre o corpo docente e os(as) 

cursistas. 

 

 

FIGURA 6 – Encontro do curso Educação Integral: Escola e Cidade em Coronel Fabriciano, 
em 2014 

Fonte: Fotografias tiradas pelos autores. 
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Após a construção final das cartografias, novamente, elas foram 

apresentadas e socializadas com todos(as) os(as) cursistas. 

A seguir, um exemplo de cartografia construído no curso. 

 

Escola Municipal Joaquim de Ávila Neto, uma escola em tempo integral 

 
 
A Escola Municipal Joaquim de Ávila Neto, localizada no Bairro Nossa Senhora do 
Carmo, em Coronel Fabriciano, é uma das 13 escolas em tempo integral do município. 
Inaugurada no dia 28 de agosto, foi reconstruída e possui uma estrutura física moderna e 
bem dividida, com elevador e rampas atendendo 450 alunos de 7 até 16 horas.  
A diretora Rita de Cássia Pereira Gomes (2005), diz que escola conta com 12 oficinas, 
entre elas: artesanato, dança, percussão, artes plásticas, futebol, canto coral e Karatê. 
Com a adesão do Projeto Mais Educação, algumas oficinas como a de natação, serão 
ministradas em outros locais, levando o aluno para fora da escola buscando a interação 
com meio social. Os 75 profissionais se esforçam desenvolvendo projetos com materiais 
reciclados e incentivam o interesse pela leitura. O programa de letramento tem duas 
aulas de Português por dia, alternadas assim como de Matemática, sendo usado como 
um reforço escolar. A escola possui brinquedoteca, biblioteca, quadra poliesportiva, 
consultório odontológico e, também está sendo construída a sala de educação inclusiva 
para alunos com necessidades especiais. Até o final do mês de outubro chegarão 16 
novos computadores para a sala de informática, além de materiais para as oficinas, os 
recursos para manter a escola vem do Projeto Mais Educação, Plano de 
Desenvolvimento da educação (PDE) e Programa Dinheiro Direto da Escola (PDDE). 
Hoje a atual diretora é Mônica Angélica. 
A Escola Municipal “Joaquim de Ávila Neto” está situada no bairro Nossa Senhora da 
Penha, próximo ao bairro Nossa Senhora do Carmo. 
A comunidade é muito carente, uma minoria da população concentra-se na classe media-
baixa, na qual existem trabalhadores de indústria e comércio. No bairro há alguns 
comércios como padaria, salão de beleza, lojinhas, minimercearias, há também igrejas 
evangélicas e católicas.  
No local em que a escola foi construída existia um campo, onde as crianças jogavam 
bola, soltavam pipas, etc., o espaço apenas foi utilizado para a construção mediante um 

http://2.bp.blogspot.com/_dq-eRqwm5KE/Sse5siYWQQI/AAAAAAAAACE/w2NwReiY6pg/s1600-h/DSC01409.JPG
http://www.cultura.gov.br/site/2007/05/07/programa-mais-educacao/
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12320&Itemid=246
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acordo feito entre prefeitura e populares. Tal acordo assegurava aos cidadãos a 
utilização da quadra como forma de lazer desde que sob a supervisão do vigilante de 
plantão. 
A princípio o bairro era muito violento, mas dentro de um período de quinze anos houve 
passividade que hoje já não é mais uma realidade graças ao consumo e comércio de 
drogas realizado em grande proporção por adolescentes e jovens. Essa triste situação 
acentua o índice de assassinatos na região e aumenta o número de crianças que, por 
terem os pais encarcerados, residem com avós, tios e outros familiares. 
As crianças do bairro brincam nas ruas, participam dos eventos promovidos pelas igrejas, 
como a festa de Nossa Senhora do Carmo que é promovida com barraquinhas e 
celebrações diversas. A igreja evangélica protestante promove eventos no espaço da 
escola, promovendo gincanas e jogos e oferecendo lanche para a população. A Pastoral 
da Criança promove a pesagem das crianças no bairro. 
Não existem áreas de lazer na comunidade, portanto os moradores se reúnem em 
eventos promovidos pela prefeitura no centro da cidade. 
 

 
 
De acordo com uma entrevista realizada com nossas crianças do 4º e 5º ano do ciclo da 
pré-adolescência, elas se referem às ruas e as casas dos amigos como espaço de 
brincadeiras e aprendizagem. Hoje pouco se houve falar de brincadeiras antigas, 
predomina ainda a bola e a pipa tanto para os meninos quanto para as meninas, alguns 
deles possuem vídeo game ou computador para sua diversão. 
Muitas destas crianças se referem à biblioteca da escola como espaço de diversão e 
aprendizado, pois pegam emprestados na sexta-feira, livros literários para ler no fim de 
semana.  
A igreja para eles também é um espaço importante, pois, eles a frequentam com seus 
familiares e trazem consigo os aprendizados ali adquiridos. 
Citaram ainda a Praça da Estação como ponto cultural e de lazer, pois, nela podem 
passear divertir, brincar e assistir a várias apresentações além das coisas gostosas que 
encontram para comprar e comer. 
Há moradores da comunidade que cooperam, através de seus saberes, oportunizando 
aos demais a participação em atividades como a capoeira e o artesanato.  
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Com a implantação da educação integral, vieram as oficinas e as crianças descobriram 
novas habilidades melhorando sua autoestima. 
Considerações finais 
O trabalho proporcionou uma rica e vasta aprendizagem a respeito da educação integral 
integrada. Vale ressaltar que mencionar a palavra cartografia na mairira das vezes 
reporta-se mapas. E mediante o estudo realizado percebeu-se que a cartografia vai muito 
além de simples ideia de se interpretar mapas. No entanto, na realização deste foi 
possível perceber que o caminho percorrido junto com o estudante sinaliza várias 
oportunidades de aprendizagem, possibilitando construir novos saberes e estes precisam 
ser incorporados ao currículo, pois os mesmos possibilitam aprendizagem significativas. 

FIGURA 7 – Parte da cartografia construída para o curso Educação Integral: Escola e 
Cidade, em Coronel Fabriciano, em 2014 

Fonte: Cartografia do curso Educação Integral: Escola e Cidade cedida pela equipe do TEIA 
(FAE/UFMG). 

 

De uma forma geral, todos os grupos de cursistas concluíram que realizar 

a tarefa da cartografia foi uma experiência inquietante e simultaneamente 

desafiadora, pois ela colocou todos em contato com uma alteridade, às vezes, 

radical. Um trecho de uma das cartografias reflete bem esse pensamento: 

 

Sabemos que em nosso cotidiano escolar recebemos informações 
diariamente trazidas pelos sujeitos que compõem a escola e, a partir 
delas, vamos montando nosso quadro e fazendo nossas 
interpretações para atuarmos, o que, por sua vez, fica mais 
complexo. Ao decidirmos pela pesquisa e análise, percebemos que a 
pesquisa nos coloca mais próximos de seus territórios e saberes 
onde se formam, se educam, se relacionam, e, assim, ela amplia a 
nossa capacidade de compreensão da realidade, indicando-nos um 
novo caminho, um novo olhar. 

 

E, segundo os gestores da SMEC, a realização da cartografia auxiliou, e 

muito, a implantação do “currículo integrado” em algumas escolas da rede municipal 

de ensino de Coronel Fabriciano. 

 

 

2.4 As escolas de tempo integral e o currículo integrado 

 

 

Uma das tensões que marcaram a Educação Integral em Coronel 

Fabriciano foi a discussão sobre o currículo escolar. Desde a implantação do PEITI, 

em 2006, a existência de dois turnos distintos nas escolas trouxe inquietações ao 

grupo de gestores da SMEC. A divisão da escola em turno regular e contraturno não 
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era um pensamento compartilhado por eles. A concepção deles era a de construir 

um currículo integrado, isto é, mesclar as disciplinas da escola e as oficinas da 

Educação Integral, sendo estas últimas distribuídas ao longo do dia. Segundo a 

Secretária de Educação, criar um currículo integrado significa não ter duas escolas: 

 

“A Educação Integral também possibilita..., na questão do currículo, que é 
uma questão que nos desafia mais, e também não ter duas escolas. 
Durante muito tempo, essa questão nos incomodou, ter a escola de 
tempo, do rigor, do esforço, da prova, da nota e do outro lado o tempo da 
diversão, da música, da dança, algo meio que descomprometido com a 
educação dessa criança, que não tem essa percepção. Então a gente tem 
feito esse movimento de não separar, fazer esse tempo ser um tempo 
contínuo. E tem que dialogar. O monitor que trabalha com a dança tem 
que pensar de que forma ele contribui com sua atividade de dança para a 
formação integral dessa criança, como isso dialoga com o que está sendo 
feito com o letramento cultural, é desafio que a gente ainda tem, mas 
estamos tentando superar essa coisa do currículo da Educação Integral, 
e, por isso, o discurso nos ajuda também.” 
 

A implantação de um currículo integrado surgiu em decorrência de 

propostas de estruturação das próprias escolas, a partir de uma sugestão da 

Secretaria de Educação e das reflexões que cada escola teve de sua prática 

pedagógica. As escolas que apresentaram uma proposta de currículo integrado 

tiveram apoio institucional no momento de sua concretização: 

 

“Nós adquirimos oito ônibus, então dá para a gente deslocar com esses 
meninos. O mais importante que eu acho desse currículo integrado foi 
que nós começamos uma discussão, durante um ano inteiro, junto com as 
diretoras, sensibilizando, falando que os alunos estão se perdendo, mais 
um aluno da escola que foi morto, o que nós estamos fazendo por essas 
crianças, o que a escola pode fazer, comecei a levar mesmo essa 
discussão para o conjunto. Nós fizemos um seminário em janeiro e 
colocamos que cada escola iria apresentar sua proposta de trabalho, 
fazer uma avaliação do trabalho feito no ano anterior e vai propor de que 
forma eles vão organizar a Educação Integral, e daí nasce o currículo 
integrado, a equipe veio aqui conversar comigo e perguntou se eu dava 
suporte, a gente quer fazer assim, porque as famílias estão reivindicando 
isso, eles têm medo desse trajeto até o Curumim, porque passa na frente 
da ‘boca de fumo’, e muitos podem desviar, os pais queriam que a escola 
oferecesse as condições. Todas as dificuldades que a escola ia 
apresentando a gente ajudava a solucionar, ela veio também com a 
proposta da academia, porque a única coisa que ia fazer que aquelas 
adolescentes de 12 a 15 anos se interessassem seria a academia. Então 
fomos atrás, e a academia está lá.” (Secretária de Educação da SMEC). 
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O currículo integrado, por sua vez, encontra maior facilidade de ser 

colocado em ação dependendo das turmas e idades dos alunos atendidos nas 

escolas: 

 

Pesquisadora: “Vocês têm dois modelos, a escola de tempo integral e tem 
o por adesão, onde a família escolhe, algumas turmas ficam e outras vão 
embora para casa. Todas as escolas municipais têm Educação Integral 
ou não?” 
 
“Todas têm. E o currículo integrado nós temos em seis escolas.” 
(Secretária de Educação da SMEC). 
 
“Na matrícula por adesão, nós temos uma facilidade maior de convencer 
as crianças de 1º Ano ao 5º. Quanto mais novas as crianças, melhor elas 
se ambientam com a dinâmica da Educação Integral. Nós tivemos escolas 
de 6º Ano que tivemos dificuldades, onde alunos de 6º, 7º, 8º Ano, que 
nunca ficaram na escola o tempo todo, ficasse. Mas algumas escolas 
conseguiram reverter isso ao longo da história, e outras, não. Nós temos 
o Argeu [nome da escola] que usualmente os meninos do 8º e do 9º Ano 
não participam. Aí, com essas turmas, é por adesão. Do 1º Ano até o 7º 
Ano, é o grupo todo, a partir do 8º Ano, o aluno já faz uma opção. Isso 
acontece com o Argeu, com o Nicanor Ataíde [nome da escola]. Com 
esses alunos nós encontramos resistência. A experiência que a gente tem 
diferente é o Paulo Franklin [nome da escola] que é do 6º ao 9º com o 
currículo integral. Ela é uma experiência inovadora, porque ela vem 
trabalhar nossa maior dificuldade, mas também por uma questão muito 
séria que era o envolvimento e a morte de adolescentes de uma forma 
muito intensa nos últimos anos. Então é uma resposta da escola para 
uma questão tão séria.” (Gestora da SMEC). 
 

Os docentes da Escola Municipal José de Alencar, por exemplo, 

decidiram-se pelo currículo integrado por acreditarem na redução da evasão escolar 

e em vivências mais prazerosas e pela experiência que já tinham com a Educação 

Integral. Essa segurança pode ser vista no trecho retirado de um documento da 

Escola Municipal Otávio Cupertino dos Reis: 

 

Desta forma, no decorrer dos anos, com o objetivo de manter a 
frequência dos alunos e prevenir a evasão no programa, foi utilizado 
pela escola várias estratégias para que de fato fosse desenvolvido 
um currículo de tempo Integral, onde os alunos fossem contemplados 
com atividades complementares (oficinas) de forma prazerosa e com 
resultados positivos. No final de 2013, decidiu-se de que o trabalho 
com Tempo Integral já era uma experiência exitosa e já nos era 
permitido apostar no currículo integrado, pois o coletivo da escola já 
tinha a compreensão da dinâmica do currículo e acreditava nos 
avanços que teríamos neste novo formato de educação. 
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De uma maneira geral, todas as seis escolas, em Coronel Fabriciano, que 

implantaram o currículo integrado propuseram objetivos que não apenas alteravam a 

organização do trabalho escolar mas também sugeriam mudanças nas concepções 

teóricas da educação. Esses objetivos sugeriam, por exemplo, repensar os 

paradigmas que sustentam as diretrizes da Educação Integral, perpassando pela 

reorganização dos tempos e espaços escolares e pela implantação do currículo 

integrado (Documento da E. M. Otávio Cupertino dos Reis). Os objetivos de cada 

escola, utilizados para justificar e nortear essa implantação, foram bem próximos: 

 Efetivar uma integração entre as oficinas (atividades complementares) 

e as disciplinas da matriz curricular da base nacional comum/parte 

diversificada. 

 Promover uma maior interação entre professores e monitores, de forma 

a vivenciar uma situação e uma ação educativa mais produtivas, 

criativas e críticas. 

 Construir planejamentos integrados/interdisciplinares, estabelecendo 

parcerias com o coletivo da escola. 

 Possibilitar a percepção das atividades das oficinas e da sala de aula 

com o mesmo grau de importância, proporcionando uma formação com 

vista à totalidade do fenômeno educativo. (Documento da E. M. José 

Alencar). 

Também parece extremamente interessante a criação de um tempo 

coletivo no qual todos se encontrem para planejar, monitorar e avaliar o 

desenvolvimento das atividades escolares. Essa proposta também está em vários 

projetos, inclusive no da Escola Municipal Otávio Cupertino dos Reis: 

 

Vale ressaltar que a proposta apresentada vem revolucionar o 
trabalho coletivo oportunizando o encontro dos professores, 
monitores e equipe gestora 2 vezes por semana para períodos de 
estudo, planejamento pedagógico, preparação das aulas e avaliação 
da organização da vida escolar, além de propiciar a interação do 
grupo na formulação e acompanhamento de projetos que envolvam a 
comunidade evidenciando a integralidade proposta na educação 
integral. 

 

Um debate interessante refere-se ao fato de que, se o currículo integrado, 

por um lado, auxilia a construir uma escola única, por outro, ele pode enrijecer as 
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oficinas do PME, as quais teriam uma característica de aula mesmo, dentro de uma 

estrutura gradeada. A discussão a seguir, apesar de longa, mostra as vicissitudes 

desse debate e como algumas escolas do Município têm conseguido sair dessa 

situação: 

 

Pesquisadora: “Em vários municípios que eu fui, tem esse problema de 
como você mescla: você tem oficinas, você tem aulas. A tendência é essa 
forma escolar ser preponderante em relação a outros modelos, e você 
também tem dificuldade de ter turmas flexíveis, normalmente é a mesma 
turma que fica de manhã e de tarde, perde esse convívio com o outro, 
com o diferente.” 
 
“Tem escola que consegue mexer dois dias na semana para não ficar a 
mesma turma.” (Gestora-1 da SMEC). 
 
“Esse é um desafio que a própria escola, a partir dessa demanda e dessa 
realidade, vai buscar soluções, ela está colocando lá a experiência dela, 
que é do currículo integrado. A organização é por interidades.” (Secretária 
de Educação da SMEC). 
 
“Mas a escola Nicanor Ataíde consegue mexer dois dias na semana, fazer 
esse trabalho de interidade.” (Gestora-1 da SMEC). 
 
“Ela já fazia antes e viu que era importante. A criança de seis, de sete 
anos ficar juntos em algum momento, de oito e nove anos ser um grupo 
diferenciado.” (Gestora-2 da SMEC). 
 
Pesquisadora: “Nas outras escolas, ficam as mesmas turmas o tempo 
todo, é isso?” 
 
“O currículo integrado é que evidenciou.” (Gestora-1 da SMEC). 
 
“O currículo integrado exige que esse menino tenha que ficar. Nessa 
escola, ela [diretora] está conseguindo fazer isso nas outras escolas que 
o currículo é integrado.” (Gestora-2 da SMEC). 
 
Pesquisadora: “Quando são turmas de Educação Integral, essa turma não 
necessariamente precisa ser a turma de origem, mas quando é a escola?” 
 
“Isso, a tendência é manter os agrupamentos. Mas a gente tem 
observado que, no próprio currículo integrado, é possível fazer outros 
agrupamentos, não todos os dias.” (Gestora-2 da SMEC). 
 
“Dá para fazer, mas dentro de algumas oficinas, por exemplo, lá no 
Curumim, tem momentos que são vários grupos, são duas turmas que 
vão, dentro dessas duas turmas tem oficinas de esporte, tem a dança, 
tem o artesanato, aí lá eles misturam para não ficar na mesma. Agora, por 
exemplo, a escola do Paulo Franklin não tem como misturar as do turno 
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regular naquele momento, mas ele não fica o dia toda a mesma turma, no 
momento que está língua portuguesa e matemática ainda eles não estão 
conseguindo.” (Gestora-3 da SMEC). 
 
“Há uma diversidade quando eles estão na academia.” (Gestora-2 da 
SMEC). 
 
“Um exemplo, de um período até outro período, vão as duas turmas 
fechadas, por exemplo, duas turmas do 9º Ano, mas chegando lá essa 
turma se mistura, vai depender de como conseguiu fechar aquele 
horário.” 
 
“Essa construção de Educação Integral nossa foi a partir da expectativa, 
da proposta das próprias famílias, porque as famílias colocavam que seus 
filhos não eram pobres, não precisavam ficar na escola o dia inteiro. A 
gente tem que desconstruir isso para o pai, mostrar que nossa Educação 
Integral não é para pobre, é para garantir um direito.” 
 

De fato, esse debate não é tão simples. Mas, observamos, nas propostas 

feitas por algumas escolas, a preocupação com essa “rigidez” do currículo escolar. 

Por exemplo, a Escola Municipal Otávio Cupertino dos Reis propõe, em seu texto, 

agrupamentos diversificados para que, em alguns momentos, os alunos possam ter 

outra enturmação (interidade): 

 

No que diz respeito ao espaço, cada turma terá uma sala referência 
sendo que as trocas de horários serão realizadas pelos professores. 
As turmas serão agrupadas por idade, porém com níveis de 
aprendizagem heterogêneos nas disciplinas da base nacional comum 
do Currículo e por interidade – agrupamentos de alunos com idade e 
ano do ciclo diferenciado – nas atividades complementares do 
Currículo. (Documento da E. M. Otávio Cupertino dos Reis). 
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3 ANÁLISE DAS EXPERIÊNCIAS EM EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO DE CORONEL FABRICIANO 

 

 

A experiência da rede municipal de ensino de Coronel Fabriciano revela 

que uma política de Educação Integral está sendo gestada na cidade, com muitos 

avanços e também alguns desafios. 

 

 

3.1 Os avanços da Educação Integral no Município 

 

 

Durante as entrevistas, as visitas e os grupos de discussão realizados 

nesta pesquisa, surgiram alguns elementos que reforçaram a compreensão de que 

existe uma política de Educação Integral em curso, no Município de Coronel 

Fabriciano, com grandes avanços em seu desenvolvimento. Entre esses elementos, 

podemos destacar: o apoio e o compromisso da SMEC com a EI nas escolas do 

Município, o trabalho coletivo realizado nas escolas, o currículo integrado, uma 

maior participação dos pais dos educandos nas escolas, a inclusão de crianças e 

jovens com deficiência na EI e a inserção dos educandos na vida cultural do bairro e 

da cidade. 

 

 

3.1.1 O apoio e o compromisso da SMEC com a Educação Integral nas escolas 

 

 

Em todas as entrevistas – com professores, diretores, pais dos 

educandos, alunos, “oficineiros” –, ficou evidente que as escolas municipais de 

Coronel Fabriciano contam com o apoio da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura, tanto no sentido de criar as condições para que a Educação Integral 

aconteça na rede municipal de ensino como no apoio às iniciativas propostas pelas 

escolas. Todos percebem que há uma vontade política por parte da SMEC, como 

conta esta coordenadora do PME na escola: 
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“Tem uma vontade pública da Secretaria que abraça com a gente essa 
causa, todos envolvem, tudo que a escola precisa eles se envolvem, eles 
tem um olhar atento, são escolas com dinâmica de ônibus muito grande, 
flexibilidade de horários, parcerias. A Secretaria abraçou a causa e não foi 
só em uma escola, foi em todas, então a gente observa que todas da 
educação têm que estar envolvidos para que a coisa aconteça. Tenho 
que relatar aqui o papel primordial que a Secretaria faz para que isso 
aconteça.”  
 

É interessante observar que, como afirma essa coordenadora, houve um 

investimento por parte da SMEC para a construção de uma política de Educação 

Integral para toda a rede municipal de educação e não apenas para algumas 

escolas do Município. Ao abraçar a Educação Integral, a SMEC propôs a saída dela 

dos muros da escola, ganhando a cidade: 

 

“A Secretaria abraça isso mesmo... A escola integrada do Município 
realmente saiu de dentro dos muros da escola.” (Coordenador do PME na 
escola). 
 

Mas, conseguir que a Educação Integral fosse vista como uma política 

pública foi um processo que a SMEC assumiu através de um diálogo com a 

comunidade escolar: 

 

“Então, isso foi uma luta junto com a Secretaria. A Secretaria fazia 
reunião e aquela coisa. E hoje, não vou falar muito não, e hoje eu 
percebo, assim, como que nós já caminhamos na Educação Integral. 
Como está sendo valorizada a Educação Integral.” (Diretora de escola). 
 

Esse diálogo também foi percebido pelos pais dos estudantes, os quais 

também se sentiram sujeitos desse processo: 

 

“Uma administração que participa, ela tem como chamar a gente também 
pra participar. E, se eu participo, dou a minha opinião, não que eles vão 
acatar a minha opinião, mas vão ver se ela serve para alguma coisa. Isso 
é muito importante.” (Mãe de aluno do PME). 
 

O fato de a SMEC assumir a Educação Integral como política, no entanto, 

não significou a imposição de um único modelo de jornada escolar ampliada, já que 

houve uma preocupação em dialogar sempre com as escolas, respeitando suas 

especificidades: 
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“A gente busca, aqui, na Secretaria, alternativa de acordo com as nossas 
necessidades, e a gente sempre foi bem atendida. Eu acredito que é por 
isso que a Educação Integral tá fazendo diferença em Coronel 
Fabriciano.” (Diretora de escola). 
 
“Sempre a Secretaria, sempre dá essa autonomia pra gente construir as 
propostas. A gente constrói proposta.” (Diretor de escola). 
 
“E é sempre a Secretaria junto com a gente, às vezes, a proposta parte 
da Secretaria, às vezes, parte da gente, a gente tem essa parceria.” 
(Diretor de escola). 
 

E, assim, a parceria entre as escolas e a SMEC permite que a Educação 

Integral se consolide como política pública em Coronel Fabriciano. 

 

“E aí tudo que a gente pede à Secretaria é essa grande parceira mesmo. 
O que a gente pede, a gente consegue, então a vantagem é essa.” 
(Diretor de escola). 
 
“Nós avançamos bastante em cada modalidade com o discurso de política 
pública dentro da Secretaria.” (Educador Social do PME na escola). 
 

Apesar do apoio da SMEC para a construção da Educação Integral na 

rede municipal de ensino ter sido fundamental para sua consolidação em Coronel 

Fabriciano, sabemos que, se as escolas não assumirem seu papel de protagonistas 

nesse processo, a política não se transformará em prática pedagógica. Nesse 

sentido, esta pesquisa revelou um grande envolvimento dos professores, diretores e 

“oficineiros” em cada uma das escolas observadas, com destaque para o trabalho 

coletivo delas, que, na opinião dos entrevistados, foi o grande responsável pelo 

avanço da construção da Educação Integral no cotidiano escolar do Município. 

 

 

3.1.2 O trabalho coletivo nas escolas 

 

 

Segundo os entrevistados, através do trabalho coletivo nas escolas, foi 

possível trocar experiências, conhecer mais os estudantes e propor atividades mais 

articuladas: 
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“A proposta de trabalho era feita junto, atividades integradas que levava 
pra oficina, oficina levava pra sala de aula, foi articulando de maneira que 
um trabalho tinha que conectar com o outro, não pode trabalhar isolado.” 
(Diretor de escola). 
 
“Acho que a palavra chave é a cooperação e o respeito. Lá na escola, a 
gente não tem tido esse problema com convivência, porque nós nos 
consideramos uma grande família.” (Professor de uma escola com PME). 
 
“[...] acredito muito na Educação Integral como formação integral do 
aluno. Ela precisa ser repensada o tempo todo. É um desafio constante 
pensar nas dimensões da formação humana, e a gestão da escola 
juntamente com o coletivo da escola faz.” (Coordenador do PME na 
escola). 
 

Nesse processo de trabalho em conjunto, o papel dos diretores das 

escolas foi fundamental: 

 

“[...] na minha opinião, o principal facilitador entre o convívio do professor 
do regular com o professor das oficinas são os diretores. Porque, no 
início, teve professores que ficaram meio receosos, um pouco resistentes 
por conta de concorrência, agora não, agora eles tomam café juntos, 
almoçam juntos, porque, no início, teve um pouquinho de conflito, uns 
professores mais antigos ficaram um pouco cismados com essa questão.” 
(Coordenadora do PME na escola). 
 

Para o desenvolvimento de um trabalho coletivo nas escolas, um primeiro 

desafio foi romper com a barreira entre os professores das escolas e os monitores 

do PME, pois a chegada desses novos educadores, com uma formação feita fora da 

academia, acabou por desestabilizar um modelo de escola centralizado na figura do 

professor.  

 

“Vocês que trabalham matéria mesmo, creio que tenha uma visão, e nós 
que trabalhamos atividade física é outra visão. Não é algo que você tenha 
uma escola para você aprender: hip-hop é algo que eu aprendi na rua, 
meus braços, minhas pernas são tudo marcado, porque eu não tinha 
lugar para treinar, eu treinava na rua, no calçadão, no campo.” (Monitor 
do PME). 
 
“Não sei vocês, mas, no começo, nós tínhamos muita resistência dos 
professores, porque eles viam as oficinas como uma brincadeira mesmo, 
como se a gente estivesse lá para tomar conta dos meninos.” (Monitor do 
PME). 
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Mas, a chegada desses novos educadores trouxe também pontos 

positivos para as escolas: 

 

“[...] a maioria dos nossos monitores eram jovens, e isso trouxe uma 
expectativa muito boa para nossos alunos, principalmente para os 8º e 9º 
Anos. Muitos pensaram que, por serem novos, eles não iam dar conta, 
mas nossos alunos respeitaram, e foi criado uma expectativa muito boa 
para nossos alunos.” (Coordenadora do PME na escola). 
 

A partir de encontros, reuniões e troca de experiências entre os sujeitos 

da comunidade escolar, foi possível construir um trabalho coletivo que ajudou tanto 

os professores como os monitores: 

 

“E muito legal também foi a convivência dos monitores com os 
professores. Porque antes os monitores ficavam lá no Curumim, de 
manhã; os professores, lá no Paulo Franklin, à tarde. Hoje existe uma 
interação, planejamos juntos, discutindo, né, os problemas do mesmo 
aluno juntos, o planejamento, a parte pedagógica é junto. Então isso foi 
um ganho muito grande, porque a gente vê a escola como um todo.” 
(Diretor de escola). 
 
“Então eu acho que o monitor tem um papel tão importante quanto o do 
professor. Eu não me vejo diferente deles. Nós trilhamos o mesmo 
caminho que eles, temos as mesmas batalhas, as mesmas dificuldades 
que eles têm de ensinar um menino, nós também temos.” (Monitor do 
PME). 
 
“Hoje, na escola, tem violão, flauta, e a gente vê que os meninos não são 
obrigados a aprender, eles querem aprender, é diferente. É um sucesso, 
a gente vê o despertar do menino, a gente fica encantada, porque, às 
vezes, é um menino tão levado, que dá trabalho em sala de aula, mas 
que toca como ninguém.” (Professora de uma escola com PME). 
 

Assim, os monitores passaram a ser valorizados na escola, rompendo 

com a separação entre as oficinas do PME e disciplinas da escola: 

 

“[...] a gente se via uma vez ou outra em reuniões administrativas, e, com 
o tempo integral, isso mudou completamente, nós não temos monitores, 
nós temos professores, porque os nossos alunos não conhecem, não 
usam a palavra monitor e nem nós, é tudo professor. Nossos alunos não 
falam oficina de teatro, oficina de artesanato, eles falam aula, aula de 
teatro, aula de artesanato, não é porque ela tem a mesma característica, 
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mas é porque eles dão a mesma importância.” (Coordenador do PME na 
escola). 
 
“Antes eles acreditavam que a luta ia deixar a criança mais agressiva, 
hoje eles sabem que a luta veio para somar mesmo: a criança briga 
menos na escola, tem mais concentração, a artes marciais tem quase o 
mesmo poder que a matemática, geografia, no desenvolvimento da 
criança.” (Educador Social na escola). 
 
“[...] somos todos educadores, independente do cargo que exerce.” 
(Monitor do PME). 
 
“Até o uniforme meu é de educador e não de monitor. Não tem 
separação. Nós somos convidados para todas as festas, recebemos 
presentes de professores, nós não somos discriminados em momento 
algum.” (Monitor do PME). 
 

Com o trabalho coletivo nas escolas, o que professores, diretores, 

coordenadores e monitores destacam é que quem sai ganhando são os estudantes, 

pois estes passaram a ser percebidos em sua integralidade, como crianças e jovens 

que trazem dificuldades, mas também muitas habilidades. Esse olhar de um coletivo 

de educadores sobre a criança e jovem estudante faz com que a intervenção 

pedagógica seja mais adequada e apropriada. É o que nos mostram esses 

depoimentos: 

 

“os professores respeitam os monitores, existe um trabalho de parcerias 
dos monitores com os professores. Quando um profissional - como um 
psicólogo- pede um relatório da escola, esse relatório não é feito só pelo 
professor, o professor faz a parte dele e eu reúno os monitores daquela 
criança e converso sobre o comportamento dele, e coloco no relatório a 
visão dos monitores também. Nosso Ideb tem cada dia melhorado mais e 
os próprios professores reconhecem que os monitores foram importantes 
para a melhoria do Ideb na escola, os monitores hoje se sentem 
integrados, se sentem como parte da escola.” (Coordenadora do PME na 
escola). 
 
“Quando é o tempo integral é tudo junto, os professores e monitores estão 
sempre sabendo o que o outro vai fazer pelo planejamento. Os meninos 
tem a aula de karatê, judô, música, dança, teatro, são várias oficinas, tem 
o letramento de matemática e português, tem literatura. Sempre ficamos 
sabendo o que o outro está trabalhando. Eles trabalham muito com jogos, 
então se eu estou trabalhando essa matéria, elas me falam e elas 
mesmas fazem os jogos e isso ajuda bastante.” (Professora de uma 
escola com PME). 
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“E uma coisa interessante é que nós monitores também temos um 
momento com a coordenação e o bom é que os professores nos 
procuram para dizer as dificuldades dos alunos e perguntam se nós 
podemos trabalhar com os meninos.” (Monitor). 
 
“uma aluna... ela estava no 5º ano mas tinha uma dificuldade imensa até 
para ler, então ela não conseguia se desenvolver muito bem em sala de 
aula por que ela não sabia ler e nas oficinas, a menina era um show, um 
show na dança, um show na música, na percussão, na oficina de esporte; 
quem olhava a menina, nunca imaginava que ela estava no 5º ano e não 
conseguia ler; neste ano, os professores relataram que a menina era uma 
das melhores da sala, os próprios professores reconheceram o quanto foi 
importante as oficinas na vida dessa aluna, eles falam como 
principalmente a dança colaborou com essa aluna nas atividades lá de 
sala de aula.” (Coordenador do PME na escola). 
 
“Acredito que a escola integral funciona quando nós temos educadores 
que abraçam a Educação Integral, porque ela só funciona quando aquela 
equipe que está ali acredita que vai acontecer.” (Coordenador do PME na 
escola). 
 

O trabalho coletivo nas escolas de Educação Integral acabou gerando a 

necessidade de uma mudança na lógica curricular dessas escolas, rompendo com 

uma organização fragmentada e buscando um currículo integrado, surgindo, assim, 

as escolas de tempo integral na rede municipal de educação de Coronel Fabriciano.  

 

 

3.1.3 O currículo integrado 

 

 

O currículo integrado foi citado também pelos sujeitos desta pesquisa 

como sendo um avanço da Educação Integral no Município. A construção de um 

currículo integrado exigiu que houvesse o rompimento das “duas escolas” dentro da 

escola: 

 

“Tinha muito preconceito por parte de professores no ensino regular em 
relação aos monitores. Era uma divisão que pareciam ser duas escolas.” 
(Diretor de escola). 
 
“E aí é... a Secretaria disponibilizou um coordenador, a partir desse ano, 
para o tempo integral. O que a gente considerou ganho começou a se 
configurar um problema, porque a escola ficou dividida. Então o 
coordenador do tempo integral, ele fazia o trabalho do tempo integral, e a 
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gente preocupava com o horário regular, então a escola ficou dividida. 
Começou a criar esse..., essa divisão entre os professores e os 
monitores, e aí a gente foi vendo que tínhamos que resolver este 
problema também.” (Diretor de escola). 
 
“Nossa escola atualmente trabalha com o currículo integrado. Ano 
passado, depois de vários encontros..., a gente começou a pensar numa 
outra forma de trabalhar dentro da escola, pelo tempo que a gente estava 
trabalhando com o tempo integral, a gente sentiu que precisava ter 
mudança na forma de trabalhar e organizar o trabalho. A gente sentia que 
precisava romper aquela sensação de ter duas escolas numa só. Nós 
começamos a pensar e montamos uma proposta construída no coletivo 
da escola, com todos os educadores e professores, e, dentro dessa 
proposta, a gente tentou construir um currículo integrado que realmente 
desse suporte a essa escola integral que a gente tanto ansiava, que ela 
acontecesse na prática, na realidade, mas que, ao mesmo tempo 
também, a gente pudesse ter dentro da escola, toda semana, um 
momento de conversa, de estudo, de planejamento.” (Coordenador do 
PME na escola). 
 

A partir da implementação do currículo integrado, muitas mudanças 

começaram a ocorrer nas escolas com PME, entre elas, a existência de um 

coordenador do Programa para toda a escola e não apenas para o tempo integral: 

 

“E assim, hoje, o planejamento é feito com o coordenador. Isso veio 
contribuir demais: o coordenador de tempo integral e do regular é um só, 
e isso ajudou muito, integrou. Na verdade, a escola parecia que era duas. 
O aluno também eram outros. Então hoje isso tudo acabou, hoje ele é o 
aluno da nossa escola e parecia não ser.” (Diretor de escola). 
 
“eu acho que viabilizou muito essa questão do monitor com o professor. A 
gente percebe que é integração do coordenador pedagógico. Porque 
antes a figura do coordenador na educação integral e existia o 
coordenador pedagógico, eram duas figuras separadas, né. Com a saída, 
entre aspas né, do... coordenador do educação integral e com a vinda do 
coordenador pedagógico, é o pedagógico junto com a educação integral.” 
(Diretor de escola). 
 
“Então eu não me considero coordenadora do programa Mais Educação, 
me considero coordenadora da escola. Eu trabalho tanto com os 
professores, tanto com os monitores.” (Coordenadora do PME na escola). 
 

Também a interação entre oficinas e aulas deixaram de ter uma distinção, 

como nos mostram esses depoimentos: 
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“As monitoras trabalham o jogo, mas também trabalham o letramento e 
sempre em conjunto com o professor e a gente percebeu que fez muita 
diferença para os nossos alunos ter um currículo integrado ao invés de 
ser só o tempo integral, eles tinham mais dificuldade de absorver o tempo 
integral, agora que é tudo intercalado, regular com oficina, os alunos 
absorveram melhor, fez uma diferença muito grande.” (Professor de uma 
escola com PME). 
 
“E com o currículo integrado mudou mais ainda por que o professor e o 
monitor agora sentam juntos para planejar e antes o monitor era do turno 
da manhã ai eles se encontravam nos horários de lanche com o professor 
que não era da turma que ele trabalhava por que eles eram de turnos 
inversos, os horários não batiam, agora não, eles estão lá na convivência 
do dia a dia, na hora do recreio, na hora da coordenação, na hora do 
coletivo, e não é só o professor e o monitor, tem a equipe gestora, o 
diretor, o coordenador. Nós também temos um coordenador único, nós 
não temos coordenador para atividade pedagógica e outro para as 
oficinas, é uma coordenadora que faz o trabalho junto com a diretora e 
comigo.” (Coordenadora do PME na escola). 
 
“Nós conseguimos tudo que nos anos anteriores a gente não conseguia 
avançar, a gente conseguiu nesse currículo integrado. Então acabou esse 
negócio de tanto para os professores e monitores, e tanto para os alunos 
achar que o ensino regular ele é mais importante do que as atividades 
pedagógicas. Então hoje no entrelaçamento, o ensino formal com as 
atividades pedagógicas e nivelando o mesmo grau. Isso foi um ganho 
muito importante. Outra coisa também, pelos alunos ficarem muito tempo 
na escola, a gente faz as interturmas. Os meninos não ficam o tempo todo 
juntos na mesma sala.” (Diretora de escola). 
 
“Lá é um currículo integrado, não tem a hora do monitor, não tem essa 
separação de manhã o professor regente e de tarde o monitor.” (Monitor 
do PME). 
 

Alguns alunos, entretanto, fizeram críticas, no sentido de que o tempo se 

torna mais cansativo, por ser obrigatório para todos: 

 

“Ano passado nós fazíamos economia de manhã, aí nós almoçávamos 
aqui, aí de manhã era integral e a tarde era só aula normal. Só que como 
muitos não faziam... aí isso mudou tudo, só que agora é muito mais 
cansativo do que o ano passado. Igual eu falo, tipo assim, você tem 
futebol, matemática e português aí você até desanima de fazer atividade. 
Aí você é obrigado a fazer qualquer outra coisa, academia mesmo que 
você não gosta.” (Aluno do PME). 
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Buscando superar este cansaço dos estudantes, uma saída pensada foi a 

de possibilitar um maior entrosamento entre eles, através de atividades com 

agrupamentos flexíveis: 

 

“E outra coisa que eu acho que fortaleceu muito é que no inicio os 
meninos entravam muito em atritos e o que a gente pensou: misturar 
esses meninos em algum momento com outras turmas. Foi aí que... a 
gente implantou o interidade, que é a gente agrupar os meninos em 
alguns períodos do dia, a gente tem agrupamentos diferentes todos os 
dias, então o menino não fica de 7 da manha até às 16 horas com a 
mesma turma, em alguns momentos eles ficam com meninos de idade 
diferente e de ciclos diferentes. Isso melhorou muito a convivência entre 
eles.” (Coordenadora do PME na escola). 
 
“Lá na escola a gente trabalha com interidade, deve ter uns três anos, só 
que na hora que nós fizemos essa nova configuração, a gente não vai 
muito por afinidade não, nós colocamos idades diferentes, começamos 
com meninos de 6, 7 e 8 anos; três turmas se transformam em três 
turmas, mas com alunos de cada turma, na aula de dança eles têm essa 
configuração, na aula de violão também, na aula de percussão a gente 
mistura até um pouco mais, colocamos até alunos de ciclo diferente, na 
aula de Karatê a gente também mistura.” (Coordenadora do PME na 
escola). 
 

Mas o currículo integrado significou também um olhar para os estudantes 

na sua integralidade, considerando sua realidade e sua cultura. Um currículo 

integrado à vida, ao bairro, à cidade. É o que podemos apreender desses 

depoimentos: 

 

“Eu tenho falado que nosso currículo conseguiu se integrar e eu penso na 
educação integrada como... como todos aqui pensam, educação 
integrada é quando o aluno pode estar integrando o seu conhecimento de 
vivência, mesmo que ele seja de uma vivencia de violência doméstica, de 
um bairro onde a violência social é gritante, a educação em 4 horas não 
consegue articular todo o ser humano na sua essência, nos seus saberes, 
na sua cultura, já em um espaço de 8 horas ele consegue abrir esse 
leque. Eu penso a educação integrada numa vivência integrada, numa 
convivência social integrada e aonde acontece transformações, acontece 
relacionamento pessoal.” (Coordenadora do PME na escola). 
 
“Nós estamos engatinhando no currículo integrado na nossa escola. 
Porque a gente percebeu que o nosso currículo integrado ele tem que ser 
voltado para a sustentabilidade daquele local que nós estamos. Que 
aquelas famílias possam subsistir ali.” (Diretora de escola). 
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O resultado foi a alegria dos estudantes em participar das atividades 

escolares, fazendo desse tempo, um tempo prazeroso de formação: 

 

“Mesmo com o currículo integrado, era muito satisfatório para gente o pai 
vir buscar o aluno no portão e ele chorar não querendo ir embora. Então o 
que fez os alunos querer ficar na escola? As atividades prazerosas. De 
todas as estratégias que nós adotamos, essa foi a mais importante na 
nossa escola.” (Coordenadora do PME na escola). 
 
“Hoje na escola tem violão, flauta e a gente vê que os meninos não são 
obrigados a aprender, eles querem aprender, é diferente. É um sucesso, 
a gente vê o despertar o menino, a gente fica encantada, por que às 
vezes é um menino tão levado, que da trabalho em sala de aula, mas que 
toca como ninguém.” (Professora de uma escola com PME). 
 
“A formação acadêmica não impede que eles desenvolvam um trabalho 
de qualidade se eles quiserem, claro que a pessoa tem que se identificar 
com aquilo. O tempo integral sai do muro da escola, sábado mesmo vai 
ter uma festa lá no bairro da escola, não tem nada a ver com a escola 
mas os alunos vão apresentar uma dança nessa festa.” (Professor de 
uma escola com PME). 
 

A educação integral em Coronel Fabriciano, assim, encontra apoio não só 

no interior da escola, mas também junto aos pais, mães e comunidade do bairro. A 

participação dos pais foi aspecto bastante destacado nas entrevistas. 

 

 

3.1.4 A participação dos pais 

 

 

Para muitas famílias, a ideia de deixar o filho na escola durante 8h não 

fácil de ser compreendida, pois, além de ficarem longe dos filhos, não entendiam 

muito bem as propostas das oficinas. É o estes pais nos relatam: 

 

“Eu a princípio quando começou, eu tive um pouco de resistência sim, né. 
Não com relação ao tempo integral mas é que sou muito apegada, né, ao 
meu filho. Aí pelo fato dele ficar muito tempo fora de casa, então isso 
começou a mexer um pouco, cheguei a ir lá pra tirar, só que ele gostava 
tanto que ele mesmo, né, gostou tanto que acabou ele ficando.” (Mãe). 
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“Porque desde que eu decidi ser mãe, que Deus me concedeu essa 
benção, eu não queria abrir mão dos meu filhos o tempo todo lá na escola 
sem saber o que eles estavam fazendo...” (Mãe). 
 

Mas à medida que foram conhecendo a proposta da Educação Integral e 

vendo o desenvolvimento do filho e da filha, começaram a aceitar e apoiar a 

proposta. A escola também foi abrindo espaço para que a família participasse das 

atividades, assistisse as apresentações e visitasse a escola durante o tempo 

integral, tornando-se, também, sujeitos do processo: 

 

“Hoje melhorou muito, a família já percebeu a importância do tempo 
integral. Tudo no inicio foi muito difícil, hoje tem uma aceitação muito boa 
dos pais.” (Monitora do PME). 
 
“Ano passado fizemos uma pergunta para a comunidade, para os 
professores sobre qual oficina era mais viável para a escola e para os 
alunos. Hoje todos participam, a comunidade escolheu o tae-kwon-do, a 
dança e o violão que é o que a comunidade gosta, tanto que funciona no 
sábado para a comunidade.” (Coordenador do PME na escola). 
 
“Fizemos um trabalho que mudou de forma positiva para os pais terem 
mais credibilidade na escola. Chamamos pais por grupos para 
participarem das oficinas, os meninos davam depoimentos na hora que 
eles estavam lá, os meninos falavam sobre as oficinas que eles estavam 
fazendo e isso foi feito com todos os pais de todas as oficinas da escola. 
A partir daí o pai perdeu aquela ideia que o menino estava ficando na 
escola só para brincar.” (Coordenadora do PME na escola). 
 
“Os desafios existiram também com relação à compreensão das famílias 
de que o tempo integral não tinha como proposta tirar menino de rua. Não 
era essa a nossa proposta, não é esse conceito que existia. E fazer os 
pais compreenderem, isso foi com o tempo mesmo, foi abrindo as portas 
da escola, fazendo os pais participarem daquelas atividades junto 
conosco, é os pais estarem na escola o tempo todo, é uma escola que os 
pais estão o tempo todo. Qualquer hora que você chegar lá vai ter pai 
circulando pela escola, porque eles vão muito lá na escola, né. É uma 
escola que é toda aberta, os muros são de vidro, então tudo que acontece 
dentro da escola os pais vê e aquilo: ‘Ah, tal menino tá fazendo isso!’ Isso 
acontece muito, os pais estão sempre na escola.” (Diretora de escola). 
 
“[...] eles fazem reunião, convidam os pais para ir, aí fazem apresentação, 
mostram o que os meninos estão aprendendo, e teve esse ano também 
uma dinâmica em que os pais puderam optar, dar suas opiniões: o que 
podia melhorar, o que estava faltando, o que que estava bom. Então os 
pais também tem esse entrosamento, né, na escola.” (Pai de aluno do 
PME). 
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“Tem uma organização, tem os horários pra entrar, tem os horários pra 
poder conversar com o professor, mas o pai que se dedica e quer 
participar, por exemplo, como o meu caso, eu conheço todos os 
professores.” (Mãe de aluno do PME). 
 

Dessa forma, a escola passa a fazer parte da vida das pessoas do bairro, 

possibilitando que elas construam um sentimento de pertencimento tanto em relação 

à escola como ao bairro: 

 

“Na escola, aumentou muito a participação dos pais, a gente tem o dia da 
família na escola, a gente tem o seminário da família e a culminância do 
seminário da família no dia da família, na escola, que vai ser dia 22 de 
novembro. E os pais vão em peso. Nós fazemos na quadra da escola, e a 
quadra fica cheia de pais.” (Diretora de escola). 
 
“Nós não temos escola aberta, mas a escola ela é utilizada na 
comunidade [nos] finais de semana, todos os finais de semana tem um 
grupo de caratê, tem artes marciais, né, caratê não, é kung fu, que utiliza 
o auditório da escola, tem grupo de dança que também ensaia lá e tem os 
meninos do futebol, que vão.” (Diretora de escola). 
 
“Eles cuidam um do outro. Cuida quando sai, cuida dentro da escola, os 
pais vigiam, tanto que a comunidade passou a fazer parte da escola de 
forma que, se eles virem um aluno em situação irregular, eles ligam pra 
escola: ‘Tem aqui na esquina dois alunos com o uniforme da escola e a 
gente quer saber o que eles estão fazendo aqui, por que que eles estão 
aqui no horário de aula?!’.” (Diretora de escola). 
 
“Tem dinâmicas também pra saber o que que o pai gostaria que 
mudasse, se ele tá satisfeito, e não é só também isso. Tem as festas, né: 
sexta-feira agora a gente teve a festa da família, é muito presença, é 
muita gente, a escola fica de uma forma que lotada, sempre.” (Pai de 
aluno do PME). 
 
“Melhorou a questão do pertencimento, agora a escola pertence a eles, os 
pais.” (Diretora de escola). 
 
“Então, no entorno da escola, tem depredação, em torno da escola, tem 
pichação, a escola não tem. Porque a escola conquistou a comunidade e 
a comunidade faz parte, então eles entram a hora que querem, 
conversam com a gente, dão sugestões, usam a quadra no final de 
semana, a quadra é aberta, tudo organizado com carteirinha justamente 
para preservar o patrimônio, e eles cobram da gente essa organização.” 
(Diretora de escola). 
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3.1.5 A inclusão de crianças e jovens com deficiência na Educação Integral 

 

 

Um dos aspectos bastante ressaltados pelos sujeitos, nas entrevistas, diz 

respeito à inclusão de estudantes com deficiência nas atividades da Educação 

Integral, nas escolas. Todos ressaltaram a importância da entrada desses 

estudantes nas oficinas do PME, trazendo a possibilidade de convívio e de 

aprendizado para todos na escola: 

 

“Quando eu digo que é... o convívio, assim, dos meninos com a Apae 
humanizou, humanizou os meninos, assim, demais... Acontece junto com 
os meninos da Apae, muitas oficinas. Então, hoje, o bullying na escola 
diminuiu consideravelmente. Hoje eles veem o outro com mais respeito, 
com mais humanidade, né?! Então isso foi um ponto muito, mais muito 
positivo pra nós.” (Diretora de escola). 
 
“E a questão da inclusão na escola hoje, também, foi assim, que 
humanizou as nossas crianças. Eles convivem, criam recreios. Eu acho 
que é isso.” (Diretor de escola). 
 
“No caso dela, quer dizer, ela tem oito anos e ela já tá lendo e 
escrevendo, com síndrome de Down. Aí eu vejo que, nesse caso, o 
estímulo das pessoas, essa dedicação principalmente das outras 
matérias, né, da inteligência, é muito importante, além do que preservar a 
integridade das pessoas. Então, no caso dela, eu acho que 
principalmente a sala de recursos, então a escola, além de ser tempo 
integral, ensina o laudo dela que é inclusão... É tão importante que ela 
não gosta de faltar de aula, igual todos. Então a gente vê que é um gosto 
natural, então, se fosse ruim, ficavam doidos para vir embora.” (Mãe de 
aluna do PME). 
 

É interessante observar que a presença de crianças e jovens com 

deficiência no tempo integral, nas escolas, trouxe um grande aprendizado aos 

professores e estudantes, os quais viveram uma “inclusão ao inverso”: 

 

“Igual, antes eu tinha piedade, eu tinha dó, hoje não. Hoje eu não vejo 
isso mais, eu vejo com amor, então é muito mais fácil lidar. E antes eu 
olhava pro menino, eu chorava. Eu chorava quando eu via o menino que 
não podia levantar nem a mãozinha, eu pensava: ‘Não fala, não manda, 
não come, tudo tem que por na boca, não sabe a hora que quer fazer 
xixi’. Hoje não, hoje eu entendo, eles falam, eu pergunto: ‘É isso?’ Aí eu 
vou tentando, ele consegue comunicar através de gestos, a gente 
consegue. Hoje eu estava olhando lá, essa menina já está almoçando 
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sozinha. Nós já temos os materiais todinhos de acordo. Tem o copo, tem 
a colher, tem o mouse, tem tudo.” (Diretora de escola). 
 
“Mas a própria turma da B foi uma inclusão ao inverso, né, a própria turma 
da B é que procurou o acompanhante dela, e falou: ‘Nós queremos saber 
comunicar com ela, então você vai ter que ensinar pra gente libras, 
porque nós queremos falar com ela’. E aí eles, hoje, a turma dela, a 
escola toda é sinalizada em libras, então a própria turma veio, colocou o 
nome no sanitário, na sala de coordenação, na sala dos professores, tudo 
em libras. E tem o coral de libras que eles, quando tem qualquer 
apresentação aqui na escola, tem o coral de libras que vai sinalizando 
junto com a B, né?!” (Diretora de escola). 
 

 

 

Possibilitar uma Educação Integral às crianças e aos jovens, com 

deficiência ou não, de Coronel Fabriciano significou, também, sair da escola, 

estabelecer parcerias, ampliar horizontes. 

 

 

3.1.6 A inserção dos educandos na vida cultural do bairro e da cidade 

 

 

Superar os limites para o desenvolvimento das atividades escolares em 

Educação Integral exigiu que novos espaços, além dos da escola, fossem ocupados. 

A consequência disso foi uma maior inserção dos educandos na vida cultural do seu 

bairro e da sua cidade, trazendo uma ampliação do universo educacional e cultural a 

todos os atores escolares envolvidos: 

 

“Tiveram oportunidade de conhecer os ambientes, por exemplo, a 
biblioteca eles não reconheciam, shopping, quando a gente levou os 
meninos no shopping, eles ficaram assim, maravilhados. Nunca tinham 
pisado naquilo. Então eles tiveram mais oportunidades através do 
Educação Integral, de conhecer, né, mais espaço, de aprender mais.” 
(Diretor de escola). 
 
“E é até bom para os alunos desenvolver, porque a gente, como mãe, não 
tem muito tempo pra tá levando, né, pra conhecer um lugar e outro. Com 
a escola levando, não vai ser só bom pras crianças, acredito que sim, e é 
uma forma de cultura, né gente! De conhecer, de aprender, o teatro... tem 
muita coisa pra conhecer.” (Mãe de aluno do PME). 
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“São vários espaços, até na casa da vizinha, lá, a menina que ofereceu 
fazer um piquenique na casa dela, a turma foi toda. Pede autorização aos 
pais, saiu do portão, pede autorização aos pais, mas foi pra casa de uma 
pessoa lá que ofereceu o quintal pra uma atividade, nós fomos pra esse 
quintal... Usa a cultura, direto a gente tá lá, feira do livro, teatro, então 
assim, mesmo que não haja necessidade, porque comporta, comporta, 
mas nós queremos ir, porque os alunos querem isso, e os pais também 
querem isso. E uma coisa que ajudou muito na relação escola e 
comunidade foi um trabalho que nós desenvolvemos até muito antes da 
escola aberta.” (Diretor de escola). 

 

Todas as saídas dos educandos para visitação de outros espaços 

provocaram também um impacto na organização do currículo escolar, levando à 

incorporação dos saberes populares, presentes na cultura local, nas 

atividades/oficinas propostas pelas escolas e a uma maior interação entre as 

diversas escolas da rede municipal de educação de Coronel Fabriciano: 

 

“Nós percebemos que nós temos que fazer esse currículo diferente, e 
uma coisa que a gente busca muito é valorizar a cultura local. Nós temos 
a banda de Marujada, porque lá acontece muitas festas de rei e rainha, 
festas do Rosário, festas religiosas. Então a gente tem a atuação da 
banda mirim, hoje a nossa banda de percussão é voltada para os ritmos 
da Marujada. As nossas danças..., a gente busca privilegiar os ritmos que 
eles escutam, que é o forró, tanto que nós apresentamos foi o forró aqui 
na amostra, né. E o nosso currículo da zona rural... e pasmem, os pais 
ficam maravilhados quando os filhos chegam em casa, igual vieram pros 
jogos estudantis, agora no xadrez, modo feminino, campeã módulo-1 e 
campeã módulo-2 é do Cocais, da zona rural.” (Diretor de escola). 
 
“Esses jogos de integração foi a melhor coisa que teve para a gente, nós 
recebemos o pessoal do [Distrito de] Caladão agora, teve campeonato de 
xadrez, campeonato de caratê, deram medalhas de incentivo, isso faz 
uma integração das escolas.” (Professor de uma das escolas com PME). 
 
“Eu peguei, gostei demais que ele fez uma apresentação aqui no Centro, 
meu filho aprendeu a tocar violino dentro da escola, aí eu comprei um 
violino pra ele, então, assim, pra mim, eu me pego cheio de orgulho dele 
lá.” (Mãe de aluno do PME). 
 

Todos os aspectos aqui destacados revelam a construção de uma 

Educação Integral com bases sólidas, tanto na política da Secretaria Municipal de 

Educação como nas práticas pedagógicas vivenciadas nas escolas de Coronel 

Fabriciano. 
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3.2 As dificuldades e os desafios da Educação Integral no Município 

 

 

Apesar dos grandes avanços nas experiências de Educação Integral nas 

escolas do Município de Coronel Fabriciano, também foi possível perceber, através 

dos relatos dos sujeitos desta pesquisa, que existem alguns elementos que 

fragilizam essas experiências, podendo colocar em risco o trabalho que está sendo 

tão bem construído. Entre esses elementos negativos, podemos destacar: a falta de 

espaços e de infraestrutura dentro e fora da escola para o desenvolvimento das 

atividades do PME, a falta de valorização financeira dos monitores do Programa, a 

violência social vivida pelos educandos e a diversidade das realidades das escolas. 

 

 

3.2.1 A deficiência de espaços e infraestrutura nas escolas 

 

 

Um dos principais desafios apontados por todos os entrevistados foi a 

falta de espaço e infraestrutura nas escolas da rede municipal de ensino de Coronel 

Fabriciano e no entorno delas, para acolher uma proposta tão inovadora como a 

Educação Integral.  

Os prédios escolares foram construídos para uma escola de tempo 

parcial, centrada na transmissão de conteúdos acadêmicos, e, apesar de algumas 

reformas, esses espaços não conseguem responder às demandas de uma 

Educação Integral de tempo integral: 

 

“Quando a gente fala de espaço, apesar da gente vê o tanto que a gente 
caminhou, é uma coisa que preocupa.” (Coordenador do PME na escola). 
 
“Eu me preocupo muito com essa formação humana do sujeito, para uma 
criança ficar oito horas num espaço, é preciso se repensar muita coisa 
antes, e também porque o olhar da gente é muito fácil, rapidinho a gente 
se acostuma com aquilo, o cansaço, as demandas que chegam. É preciso 
muitas mudanças nas próprias oficinas, repensar os lugares.” 
(Coordenador do PME na escola). 
 
“Lá, na escola, tem outra questão, porque ela fica em frente a BR 
[rodovia], e não tem equipamento público próximo que você possa fazer 
uma parceria para evitar riscos.” (Coordenador do PME na escola). 
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“Então eu penso que deveria investir mais em espaço físico da escola 
para que todos pudessem ficar ali próximo, em um ambiente mais 
adequado, ter um palco para as aulas de teatro, para o aluno sentir que 
ele pode seguir aquilo.” (Professor de uma escola com PME). 
 
“Então quer dizer, falta ampliar mais, entendeu?! Criar mais espaço. A 
escola tá muito cheia, ela tá sempre aceitando, só que tá muito cheia a 
sala.” (Mãe de aluno do PME). 
 

Na medida em que há a ampliação do tempo escolar e do número de 

estudantes que ficam na escola durante todo o dia, as questões de falta de espaço 

agudizam-se, mas não impedem que o projeto aconteça, como nos diz esta diretora 

de escola: 

 

“Falta espaço ainda hoje? Sim, não vou mentir. Falta espaço, mas a gente 
‘se vira nos trinta’, porque a Educação Integral... a equipe da escola não 
vê a Educação Integral como tirar menino da rua.”  
 

 

3.2.2 A falta de valorização dos monitores 

 

 

Assim como surge a necessidade de novos espaços devido ao aumento 

da demanda por Educação Integral, esta traz consigo ainda a necessidade de novos 

educadores, como é o caso dos monitores das oficinas/atividades do Programa Mais 

Educação, os quais, ao entrarem na escola, criam novos desafios.  

Um desses desafios diz respeito à falta de reconhecimento do papel do 

monitor nas escolas como sendo o de um educador, já que nossa cultura escolar 

está centrada na figura do professor. Outro aspecto que contribui para a 

desvalorização do monitor refere-se ao pagamento que ele recebe pelos serviços 

prestados nas escolas. O Programa Mais Educação não remunera os monitores, 

oferece apenas uma ajuda de custo para locomoção e alimentação, e a Secretaria 

de Educação do Município, por sua vez, não tem nenhuma política de remuneração 

desses educadores, gerando um quadro de instabilidade e rotatividade deles nas 

escolas: 
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“Uma dificuldade que a gente vê, não sei se seria o caso, mas é que tem 
muita rotatividade dos monitores e, como não é um trabalho que nós 
podemos dizer que é assalariado, é um trabalho voluntário, então eles 
estão ali, mas, quando aparece alguma coisa financeiramente melhor, 
eles vão e saem. Então essa rotatividade de monitores atrapalha um 
pouco o processo.” (Professor de uma escola com PME). 
 
“A maioria está ali porque precisa, se eles fossem mais valorizados não 
teria tanta rotatividade.” (Professora de uma escola com PME). 
 
“Essa questão de valorização dos monitores deveria ser repensada, 
porque eles fazem um trabalho maravilhoso, se dedicam. Essa 
rotatividade acontece porque a maioria dos monitores que estão ali 
sabem que não tem vínculo empregatício, é uma ajuda de custo, então 
eles buscam uma coisa melhor, porque infelizmente a vida da gente é 
assim, a gente precisa do dinheiro para viver, a gente não vive sem ele.” 
(Professora de uma escola com PME). 
 
“Eu falo, tem caminhada, a gente está lá, tem teatro, a gente está lá, 
qualquer apresentação a gente vai, nós estamos em tudo, às vezes, o 
professor não vai, porque sabe que a gente está lá. A caminhada da paz, 
por exemplo, tem professores que não vão, porque sabem que a gente 
vai está lá, sabiam que podiam contar conosco para representar ele e 
muito bem. Eles falam com a gente que só temos um problema, não ter 
direito a nada, falam que a gente não tem direito a um convênio, a uma 
carteira assinada. Nós temos o reconhecimento, mas está faltando isso, 
porque a gente pega 800 reais e o professor pega 2.000 mil reais, 3.000 
mil reais. Eles falam com a gente que, no mínimo, nós deveríamos ganhar 
um salário digno, eles defendem a nossa causa.” (Monitor do PME). 
 
“Só está me faltando o salário digno, porque respeito eu tenho, prestígio 
eu tenho, capacidade eu tenho. Então é isso que está faltando para todos 
os monitores, salário, remuneração, direitos.” (Monitora do PME). 
 

Além da remuneração, há também a questão dos direitos que vêm juntos 

com o vínculo empregatício: carreira, assistência médica, férias, aposentadoria. A 

valorização do monitor também passa, na visão dos entrevistados, por essas 

garantias: 

 

“Então o educador do Mais educação, dentro da escola, é reconhecido, 
bem recebido, mas, aqui fora, só os professores defendem a gente. Nós 
merecíamos um salário maior, merecíamos, no mínimo, não ser um 
contrato ano a ano, porque eu não sei se ano que vem eu vou estar na 
escola, porque eu fechei um contrato até fevereiro, a gente fica na dúvida 
se vai ser chamado ao não. A gente tem dúvidas se ano que vem vamos 
ser contratadas por aquela escola ou não, porque a gente não tem uma 
certeza de trabalho ano que vem.” (Monitora do PME). 
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“Eu fiquei pensando também que talvez a solução não seria só aumentar 
o salário, porque, a partir do momento que aumenta o salário, aumenta 
também a responsabilidade, você tem que ter uma formação, e o Mais 
Educação abre muitas portas para quem está começando a estudar. 
Então, a partir do momento que aumenta apenas o salário, 
consequentemente vem também a qualificação. Eu acho que não seria a 
solução somente pensar no aumento de salário, é claro que isso é 
importante, porque sem salário não dá. Eu acho que a solução seria 
assinar carteira, algo nesse sentido, porque essa coisa de voluntariado é 
uma forma de desvalorização.” (Monitora do PME). 
 
“O concurso traria um vínculo, uma carteira assinada, você teria direitos, 
convênio, uma segurança para trabalhar no próximo ano. Você não teria 
que se preocupar. Por exemplo, teve eleição, você não precisaria de se 
preocupar se um partido tal ganhar e você perder o emprego por ele não 
apoiar o Mais Educação e tirar ele. Não é a questão do salário, o salário é 
bom é, mas é você ter o vínculo com a escola.” (Monitor do PME). 
 

Apesar de ocorrer em menor número, o problema da distância entre os 

monitores e os professores foi também apontado: 

 

“A gente dentro da escola é tratado como monitor, a gente não consegue 
exercer a função de educador social.” (Monitor do PME). 
 
“Eu ajudo elas e os meninos, por isso elas me tratam de igual para igual. 
Já os demais professores, que não tem esse contato direto comigo, não 
que me tratam diferente, mas não me tratam de igual para igual. Na 
escola que trabalho, há separação até no lugar de sentar. Não são todos 
os professores, é um ou outro.” (Monitora do PME). 
 

 

3.2.3 A violência social 

 

 

Outro desafio a ser enfrentado pelos pais dos educandos, professores e 

monitores diz respeito à violência social presente no Município de Coronel 

Fabriciano. Essa violência chegou, muitas vezes, até dentro das escolas, o que 

acabou por amedrontar aqueles pais que, a princípio, resistiram à ideia de deixar 

seus filhos na escola por tempo integral: 

 

“Então como a gente tinha uma e tem, né, só que eu acredito que 
melhorou bastante, mas a gente tinha uma comunidade muito, muito 
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violenta, e drogas, e tráfico dominava ali, até hoje, nós temos esse 
problema, mas mais na época que dominava a região. O primeiro desafio 
nosso foi convencer os pais de deixar os meninos conosco mais tempos, 
porque, além da violência do bairro, existe a violência na escola, né: eles 
não se respeitavam, havia muito bullying, dentro, né, entre eles, e muitos 
pais, quando nós fizemos a proposta do tempo integral, muitos pais 
tiraram os alunos da escola. Alguns com medo da violência interna, na 
escola...” (Diretora de escola). 
 
“O maior entrave que a gente teve foi a resistência dos pais. Nossa escola 
fica numa região que foi considerada região de risco, mas tivemos um 
período muito complicado, de muitos assassinatos, e, às vezes, a gente 
tinha aluno que era da família do que matou, e, às vezes, tinha aluno que 
não podia vir para a escola porque a família era ameaçada, e, com isso, a 
gente perdeu aluno demais. Muitos alunos foram tirados por conta dessas 
brigas, medo da família...” (Professora de uma escola com PME). 
 

 

3.2.4 A diversidade das realidades das escolas 

 

 

Um desafio que foi pouco comentado, mas que foi possível de ser 

identificado, diz respeito à diversidade das realidades das escolas do Município de 

Coronel Fabriciano. Apesar de ser uma única rede de educação, há, no Município, 

escolas municipais com realidades bastante distintas no que tange à sua 

localização: escolas no campo, escolas na área central, escolas na periferia e escola 

na beira de rodovias federais, e cada uma dessas realidades demanda projetos, 

educadores e formações específicos.  

Além da diversidade presente no entorno das escolas, há também as 

diferenças que surgem no interior delas: escolas com um coletivo unido e 

propositivo, escolas com muitos problemas de disputa de projetos, escolas com uma 

comunidade atuante, escolas com pouca participação das famílias e escola com 

muitas crianças com deficiência. Tudo isso surge como dificuldades para se pensar 

uma proposta de Educação Integral que acolha e tire proveito das diversidades 

dessas escolas, o que, muitas vezes, é bastante desafiador: 

 

“Porque esses meninos eram apoio dos pais na agricultura familiar, no 
contraturno, que eles não estavam na escola. Eles eram operação braçal 
que os pais tinham pra ajudar. Como tirar dos pais os mecanismos que 
traziam recursos pra casa, pra família? Muito difícil! Foi o primeiro 
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entrave. O segundo entrave que nós percebemos é como manter os 
nossos profissionais, como aprimorar os nossos profissionais a visão de 
que eles estavam em uma escola de zona rural. Eles não estavam em 
escola de zona urbana. Que os valores eram diferentes, que a maneira de 
lidar com os alunos tinha que ser diferente. E como também não deixar 
que esses alunos deixassem de vivenciar a zona urbana, como 
aprendizagem, como aprimoramento.” (Diretora de escola). 
 
“Olha, tem desenho, tem o caratê, tem a música, né, as aulas de violão, 
só que como mãe de uma criança deficiente, também eu noto que fica 
muito limitado pra quem tem um filho com deficiência também as 
oficinas... Então, assim, mas... uma criança que não tem deficiência, a 
proposta é muito boa, mas é por isso que eu falo: que ainda falta olhar pra 
essas crianças.” (Pai de aluno do PME). 
 

Construir uma proposta de Educação Integral que seja clara em seus 

princípios, adotada por todas as escolas e flexível em sua implementação, para que 

cada escola possa considerar sua realidade, é um dos desafios que, hoje, Coronel 

Fabriciano vem enfrentando. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As experiências de jornada escolar ampliada nas escolas da rede 

municipal de educação de Coronel Fabriciano revelam que há uma proposta de 

Educação Integral em construção no Município, que pode ser percebida tanto no que 

se refere à política de EI implementada pela Secretaria de Educação nessas 

instituições de ensino como no que diz respeito às práticas pedagógicas delas.  

Em relação à SMEC, é importante ressaltar a continuidade da proposta de 

jornada escolar ampliada, que, em 2015, completa nove anos, com a mesma equipe 

à frente de sua gestão, inclusive com a mesma Secretária de Educação. Essa 

continuidade permite um planejamento da Educação Integral em longo prazo e 

também uma avaliação mais consistente de seu impacto nas políticas públicas do 

Município.  

Para a garantia dessa proposta, também é importante considerar o 

compromisso do Governo Municipal para com ela. Nesse sentido, é possível 

perceber avanços reais, como: a contratação de professores com carga horária de 

trabalho de 40 horas semanais e a implementação de escolas de tempo integral, 

com um currículo integrado e construído pelo coletivo das escolas. 

Outro importante aspecto a salientar é a preocupação com a formação 

dos professores, buscando um aprimoramento das práticas educativas, tanto no 

sentido de oferecer cursos de formação como no de criar espaços de troca e 

socialização de experiências. Dessa forma, a Educação Integral, em Coronel 

Fabriciano, ganha contornos de política pública e não de um projeto especial. 

Se há um compromisso, por parte da Secretaria de Educação, com a 

ampliação da jornada escolar, o mesmo se pode dizer em relação às escolas 

municipais de Coronel Fabriciano. A Educação Integral nessas escolas foi 

conquistando espaço e deixando de ser um apêndice para ser uma parte integrante 

do Projeto Político-Pedagógico delas. E essa integração pode ser observada na 

própria dinâmica desta pesquisa, pois essa foi a única rede de ensino que, ao ver a 

lista dos grupos de discussão proposta por nós, pediu para incluir os professores do 

turno regular entre os segmentos a serem entrevistados, justificando que eles 

também tinham muito que dizer sobre a Educação Integral no Município. 
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Também foi possível perceber, durante a pesquisa de campo, o 

compromisso dos diretores com a proposta de ampliação da jornada escolar, pois 

eles responderam às questões referentes ao tema com muita propriedade, 

revelando um envolvimento real com a Educação Integral em suas escolas.  

Os desafios iniciais – como, por exemplo, a inserção dos novos 

educadores nas escolas de tempo integral – foram superados ao longo do percurso 

de implantação da Educação integral nas escolas, sendo construído, assim, um 

coletivo de educadores que se reúnem e discutem cotidianamente suas práticas 

pedagógicas, tendo a formação integral dos estudantes como eixo central: 

 

“[...] eu vivenciei todas as etapas de educação de [Coronel] Fabriciano, e 
eu posso falar, com certeza, que o tempo integral hoje é muito mais 
rentável para a criança, favorece mais. Antes era o professor em cima e 
hoje são todos iguais, todos têm os mesmo direitos. Eu estou encerrando 
a minha carreira e não vejo a escola sem o Mais Educação.” (Professora 
de uma escola com PME). 
 

A participação dos educandos na vida cultural do bairro e da cidade é 

outro ponto de destaque dessa experiência em Educação Integral, pois ela traz um 

maior vínculo entre a cidade e a escola, colaborando, assim, para a constituição de 

novos territórios educativos. 

Entretanto, se há pontos que evidenciam a constituição de uma política de 

Educação Integral no Município, há também elementos que revelam a fragilidade 

dessa política, os quais precisam ser superados para garantir sua continuidade. 

O primeiro desafio, e o mais destacado pelos entrevistados, refere-se à 

inserção dos novos educadores – os monitores – na dinâmica escolar. A pesquisa 

evidenciou que não há nenhuma ação específica em relação à valorização desses 

profissionais, tanto no que se refere à sua remuneração como à construção de uma 

carreira específica para eles. Se há um reconhecimento em relação à importância 

dos monitores no desenvolvimento da Educação Integral nas escolas, esse não se 

traduz em garantias, pois eles não têm nenhum vínculo empregatício, nem garantias 

de aposentadoria, ou licença saúde, ou licença maternidade. Apesar de estarem no 

quadro de profissionais das escolas, com aulas determinadas dentro do horário 

escolar, como acontece nas escolas com propostas de currículo integrado, os 

monitores não fazem parte desse quadro, o que causa problemas de várias ordens.  
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Assim sendo, é importante afirmar que uma política pública de Educação 

Integral não pode ser construída com voluntários ou profissionais em situação 

precária de contratação. Esse é um desafio a ser enfrentado pela SMEC de Coronel 

Fabriciano, se o que se pretende é garantir a construção de uma política pública de 

Educação Integral que se mantenha no tempo. 

Outro desafio é saber lidar com a diversidade das realidades presentes 

nas escolas do Município. O direito à Educação Integral deve ser garantido a todos, 

mas essa garantia não pode significar uma homogeneização das práticas escolares. 

É preciso garantir que as escolas do campo, por exemplo, possam desenhar uma 

Educação Integral que dialogue com as questões do campo, e o mesmo é 

necessário acontecer nas escolas localizadas em bairros considerados de 

vulnerabilidade social, e assim por diante. Nesse sentido, a proposta da Secretaria 

Municipal de Educação de Coronel Fabriciano de que cada escola precisa escrever 

sua própria proposta de currículo integrado vai ao encontro da garantia do respeito a 

essa diversidade de realidades, colocando os educadores e as famílias dos 

educandos como protagonistas desse processo. 

Contudo, são as próprias famílias dos educandos que destacam os 

principais avanços dessa política de Educação Integral e Integrada no Município e 

sua repercussão na formação de seus filhos e filhas: 

 

“Muita mãe fica emocionada. Lá tem aula de sopro, tem todos os 
instrumentos, trompete... todos pra aula de sopro. Por incrível que pareça, 
a maioria das crianças participam dessa aula de sopro. Porque eles têm a 
opção também, né, mas sopro, violão, é impressionante! O menino pega 
o violão, daqueles bem grande, senta lá e vai lá na cantina e toca pra 
gente.” (Mãe de aluno do PME). 
 
“É muito bom, eu acho que foi uma das estratégias do governo que eu 
gostei bastante, foi essa. Foi de manter a criança na escola, mas não com 
sentido de perder ela pra escola, ao contrário, na escola, a criança é 
criança.” (Mãe de aluna do PME). 
 

E é possível perceber, como essa mãe nos fala, que a proposta de 

Educação Integral em Coronel Fabriciano é um compromisso não só da escola mas 

também da família, a qual passa a enxergar essa proposta como um projeto de 

futuro para seus filhos: 
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“Ele decorou uma folha deste tamanho [mostra o tamanho do papel] de 
um lado e do outro de declamação da escola. Eu fui e contei isso pra ele 
[o diretor da escola]: ‘No dia que eu vi meu filho falando aquilo sem errar 
uma palavra, e eu sentada lá, eu senti tanto orgulho do meu filho a ponto 
que eu senti vontade de investir mais na vida dele’.” (Mãe de aluno do 
PME). 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A: Identificação da Escola Municipal Otávio Cupertino dos Reis 

 

 

 

Identificação da Escola 

 

A Escola Municipal Otávio Cupertino dos Reis localizada à Rua Q, nº 265, Bairro 
Jardim Primavera, Município de Coronel Fabriciano – MG atende as comunidades 
dos bairros Caladão, Contente e Jardim Primavera oferecendo as modalidades de 
Educação Infantil, Ensino Fundamental – Anos iniciais – e Educação de Jovens e 
Adultos – 1º e 2º Segmento. Com nível socioeconômico menos favorecido e um 
alto índice de vulnerabilidade, a maioria das famílias possui renda em torno de um 
salário mínimo e um nível de escolaridade que geralmente ultrapassa o 1º grau 
completo da Educação Fundamental (Projeto Político Pedagógico – Escola 
Municipal Otávio Cupertino dos Reis). Em 2006, a Escola foi contemplada com o 
Projeto Piloto de educação em Tempo Integral para alunos da Educação 
Fundamental – Anos iniciais – e para tanto, houve uma adequação da rede física 
existente com ampliação da equipe de funcionários e professores e uma 
reorganização dos tempos escolares com adoção de oficinas, transformando o 
espaço da escola num ambiente de convivência rico em possibilidades de ações 
educativas diferenciadas. Na implantação, a Escola enfrentou grandes desafios 
em relação à permanência dos educandos no contra-turno e a aceitação e 
credibilidade das famílias e comunidade no projeto da Educação Integral. Houve 
uma acentuada resistência dos alunos e pais que foram sendo conquistada 
através de um trabalho árduo de convencimento que incluía a presença e 
participação dos pais na rotina da Escola. 
 

FIGURA 8 – Identificação da Escola Municipal Otávio Cupertino dos Reis em Coronel 
Fabriciano 

Fonte: Memória da escola, apresentada no trabalho Cartografia, no curso Educação Integral: Escola e 
Cidade, promovido pela equipe do TEIA (FAEUFMG). 
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Anexo B: Seminário de Educação Integral em Coronel Fabriciano 

 

 

MG: Educação Integral em debate 

 

Brasil  12/08/2010 

Seminário vai discutir melhorias para fortalecer o ensino integral nas escolas do município 

de Coronel Fabriciano 

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Coronel Fabriciano (MG), no Vale do Rio 

Doce, promove, hoje (12) e amanhã (13), o 2º Seminário de Educação Integral. O evento 

será realizado no Centro de Arte e Educação e tem o objetivo de discutir as políticas 

públicas que precisam ser implantadas na educação integral do município, em vigor desde 

2006. A ideia é fortalecer a gestão intersetorial das ações voltadas para a infância e 

adolescência. Atualmente, Coronel Fabriciano conta com mais de 4.300 alunos atendidos 

nos 12 núcleos distribuídos em toda a cidade. O seminário é direcionado aos professores, 

estudantes e pais de crianças e adolescentes inclusas no sistema de educação em tempo 

integral. 

[Jornal Aqui (MG) – 12/08/2010] 

FIGURA 9 – Seminário de Educação Integral em Coronel Fabriciano, em 2010 

Fonte: Anúncio do Jornal Aqui (MG), de 12 de agosto de 2010. 
 

 

http://www.redandi.org/agencias/brasil
http://www.redandi.org/agencias/brasil
http://www.redandi.org/agencias/brasil
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Anexo C: Divulgação do curso de formação do TEIA em Coronel Fabriciano 

 

 

O Curso “Educação Integral e Integrada” tem como objetivo principal a formação de 

gestores educacionais, professores da Educação Básica e outros profissionais da 

educação nos pressupostos teóricos e práticos da educação integral/integrada, tornando-

os capazes de desenvolver, implementar e participar de programas de educação integral 

em seus municípios. 

UNIVERSIDADE TEIA-UFMG  

ABERTA DO BRASIL 

 

05/02/2013 a 10/03/2013: Inscrições para seleção 

Para maiores informações acesse o site www.fae.ufmg.br/teia 

Sobre o formulário: 

Esse formulário de inscrição é composto por 20 campos a serem preenchidos, dispostos 

nas seguintes páginas: 

Página 1 – Dados pessoais  

Página 2 – Dados profissionais 

Página 3 – Curriculum Vitae 

Página 4 – Conhecimentos de Informática 

Página 5 – Carta de Intenção 

FIGURA 10 – Divulgação do curso de formação do TEIA em Coronel Fabriciano, em 2013 

Fonte: Anúncio feito no PowerPoint para divulgação do curso Educação Integral e Integrada do TEIA 
(FAE/UFMG), em 2013. 

 


