






Educação Integral 
 
Enquanto concepção e proposta de gestão 

Objetivos: 

• Qualidade da educação 

• PNE/PMEs  

 

 

• Educação integral em jornada regular 

• Educação integral em jornada ampliada 

com parcerias 

• Educação integral em jornada ampliada 

sem parcerias 



Educação Integral: 
Política para todos e todas  



Base Nacional Comum 
Curricular: Educação Integral 
como Proposta Formativa 



Educação Integral na BNCC 

 
● Competências gerais: precedência da visão 

integradora do direito ao desenvolvimento 
integral em relação aos conteúdos. 
 

● Campos de experiência como arranjo curricular 
que favorece visão alargada de aprendizagem e 
desenvolvimento: centralidade da criança e de 
suas experiências. 

 





▪ Por que? 

▪ O que? 

▪ Como? 

▪ Quando? 

  Ensinar e avaliar? 

Base não é currículo. 
O que compõe um currículo?  

TERRITÓRIO/ 

CONTEXTO 

SUJEITOS MARCOS  
LEGAIS 





Dimensões curriculares  
na Educação Integral 

BNCC 

Matriz da 
rede 

PPP 

Práticas 
pedagógicas 

Território 



Implementação da BNCC -  
currículo na Educação Integral: 
 
 

- Participação e reconhecimento das práticas de professores e gestores; 
 

- Contextualização. 
 

- Alinhamento permanente entre secretaria e escola; 
 

- Formação continuada entre pares para apropriação dos conceitos e de 
metodologias de ensino aprendizagem que concretizem a proposta; 
 



 

Envolvidos: 

➔ equipe técnica da Secretaria 

➔ diretores & coordenadores 

➔ professores 

Processo de discussão curricular em Tremembé 
Elementos mobilizadores 

# Desenvolvimento de competências 
➔ capacidade de transferência de conhecimentos 

 
 

# Noção de território educativo 
  
   



Estudo sobre 
as 10 
competências 

nas escolas 

Professores 
exploram o 
território em 
HTPC  

EREP - Encontro imersivo de 
formação de professores: 
mapeamento e estudo de 
práticas 

As 10 
competências 
e a formação 
integral com 
gestores 

Estudo sobre 
os saberes do 
território com 
os gestores  

Planos de ação 
dos Grupos de 
Trabalho 

Sistematização EREP e 
Planejamento 2º 
semestre 

Processo de discussão curricular em Tremembé 

Linha do tempo 

abril maio junho julho 

● Princípios da Educação Integral – GT Currículo 
● Tremembé Território educativo – GT PPP 
● Práticas pedagógicas – GT Programas 
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Roteiro de  
Estudos  
da BNCC 

Roteiro de 
Estudos  
da BNCC 

Roteiro de 
Estudos  
da BNCC 

Compartilha
mento das 
produções 
dos GTs 

Observação das 
escolas e 
sistematização da 
escrita nos GTs. 
 

 

Consolidação dos 
subsídios curriculares da 
rede e planejamento do 
ano II (PPP) e da Escola 
de Tempo Integral 

Processo de discussão curricular em Tremembé 

Linha do tempo 

se
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et
a
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a

 

agosto setembro outubro novembro 

Análise de práticas de 
gestão curricular e 
gestão da 
aprendizagem da rede 
e de referências 
 



REVISÃO DA MATRIZ CURRICULAR 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fundamentos e  
propósitos da 

Educação Integral 
          
 

 
 

Conexões entre as 
componentes 

curriculares e  o 
contexto local 

 
 

Território 
educativo em 

Tremembé 
 

 
Modalidades 

organizativas e 
estratégias 

pedagógicas 
(orientações 

didáticas) 
 

Grupos de Trabalho: estrutura da proposta curricular  

 Tremembé 
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