




Currículo na 
Educação Integral  



 

Conceito de qualidade da 

educação: aprendizagem e 

desenvolvimento integral para 

todos e todas. 

 
 

 Educação integral em jornada regular 

 Educação integral em jornada ampliada com 

parcerias 

 Educação integral em jornada ampliada sem 

parcerias 

  

Educação Integral:  
Concepção Política 



Educação 
integral: 
Política para 
todos e todas 





Base Nacional Comum 
Curricular e Currículo de 
SP: Educação Integral 
como Proposta 
Formativa 



Educação Integral 
na BNCC e no 
Currículo Paulista: 
 
Competências gerais: o 

direito ao desenvolvimento 

integral das crianças e 

adolescentes precede os 

conteúdos. 

 

 

 

 





1- Gestão integrada da rede  
de ensino 

 
2- Currículo baseado em 
competências gerais 

 
3- Contextualização no território 
educativo 

 
4- Gestão de aprendizagens 
com metodologias ativas 

O que um currículo orientado 
pela Educação Integral 
demanda dos gestores 
municipais de educação? 



1- Gestão integrada da rede  
de ensino 

 
2- Currículo baseado em 
competências gerais 

 
3- Contextualização no território 
educativo 

 
4- Gestão de aprendizagens 
com metodologias ativas 

1. Gestão Integrada e Contextualização  



Dimensões curriculares – Educação Integral 

TERRITÓRIO 

BNCC 

Matriz da 

rede 
PPP 

Práticas 

pedagógicas 



 
O que envolve uma matriz curricular? 



Construção 

curricular 

nos 

municípios 

Currículo Prescrito 

Documentos orientadores 

Currículo Planejado 

Orientações curriculares 
Currículo Organizado 

Projeto Político Pedagógico 

Currículo em ação 

Plano de trabalho docente 

e a prática em sala de aula 

Currículo avaliado 

Avaliações internas e 

externas 



Currículo na EI: 
Matriz, PPP e práticas 
pedagógicas 

• Reconhecimento das práticas de professores 

e gestores; 

• Quebra das fragmentações: tempos, 

espaços, com os territórios – conteúdos, 

espaços e agentes e componentes 

curriculares; 

• Práticas pedagógicas e avaliação articulados; 

• Trabalho coletivo nas escolas.  

• Contextualização e articulação em rede. 



1- Gestão integrada da rede  
de ensino 

 
2- Currículo baseado em 
competências gerais 

 
3- Contextualização no território 
educativo 

 
4- Gestão de aprendizagens 
com metodologias ativas 

Construção curricular como 
Formação: coerência entre 
forma e conteúdo  
 



    



Tendência de virada das ênfases curriculares no século XXI Competências gerais 

p.61 Caderno 1 - Curriculo na Educação Integral 



 

 

Intencionali

dade 

pedagógica 

clara e 

compartilha

da 

Múltiplos modos  

de interação com 

os conteúdos de 

ensino e de 

aprendizagem 

Gestão de 

aprendizagens 

com 

metodologias 

ativas 

DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS GERAIS IMPLICA: 



Ciências da 
Aprendizagem 

Ciclo de 

Aprendizagem 

contínua 

p.34 Caderno 1 - Curriculo na Educação Integral 



1- Gestão integrada da rede  
de ensino 

 
2- Currículo baseado em 
competências gerais 

 
3- Contextualização no território 
educativo 

 
4- Gestão de aprendizagens 
com metodologias ativas 

Formação de gestores e 
professores: conceitos 
fundamentais 
 



 

Fundamentos da Educação Integral 

 
 

 
 

 



 

Aprendizagem e Desenvolvimento Integral 

 
 

 
 

 



1- Gestão integrada da rede  
de ensino 

 
2- Currículo baseado em 
competências gerais 

 
3- Contextualização no território 
educativo 

 
4- Gestão de aprendizagens 
com metodologias ativas 

Formação de gestores e 
professores: estratégias 
 



Homologia de processos – intencionalidade clara e 

compartilhada, metodologias ativas, interação com diferentes 

linguagens  



Aprendizagem colaborativa 



Investigação e experimentação no território   



Práticas pedagógicas: experimentação, pesquisa, reflexão, 

comunicação e avaliação; 



Modalidades organizativas e análise de práticas 

SEQUÊNCIA 

DIDÁTICA 

ATIVIDADES 

PERMANENTES 
PROJETOS 

ATIVIDADES 

INDEPENDENTES 

Vídeo 





Reflexão coletiva e sistematização 



Sistematização do conhecimento produzido 

Valores 

Comportamento e propósito 

compartilhado 

 

 

 

 

 

 

Mudança de práticas 

Conteúdos  

Território educativo; 

Sujeitos na Educação Integral; 

Currículo na Educação 

Integral; 

Competências gerais; 

Base teórica; 

Metodologias na Educação 

Integral; 

Gestão das aprendizagens; 

Protagonismo do estudante; 

Dimensões curriculares. 

 

Estratégias 

Experimentação mão na 

massa; 

Formação continuada e 

contextualizada; 

Construção na prática; 

Espaços de formação 

significativos; 

Ambiente de pensamento; 

Metodologia de formação; 

Escuta ativa/downloading; 

Vivências; 

Trabalho em grupo; 

Protagonismo do profissional;  

Ações educativas. 



CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO INTEGRAL  

Metodologia de 
Autoavaliação Rápida 

• Torna visível a aprendizagem sobre qualquer 
tema  

 
• Autoavaliação de graus de familiaridade, uso 

ou conhecimento. 
 
Legenda  Semáforo: 

= Muito 

= Médio 

= Pouco 

Avaliação formativa e avaliação como aprendizagem 
 



CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO INTEGRAL  

Quanto você se sente familiarizado com: 

Formação Integral de professores Modalidades organizativas dos 

conteúdos 
 

Escuta ativa e resolução de 

conflitos 

Estratégia de implementação do 

debate curricular nos municípios 



Avaliação formativa e avaliação como aprendizagem 
 

 



PROCESSO DE DISCUSSÃO 
CURRICULAR  

EM TREMEMBÉ 
Linha do tempo 



Modelo de Gestão Sistêmico 



- Estudo da BNCC; 
- Elaboração de mapas 
colaborativos; 
- Discussão em Grupos  
de Trabalho; 
- Ampliação e experimentação  
de práticas pedagógicas; 
- Elaboração colaborativa  
do subsídio curricular 

- Coordenadores Pedagógicos como 
formadores na rede; 

- Revisão dos instrumentos  
de planejamento pedagógico dos 
professores; 

- Aprofundamento do documento de 
subsídios curriculares a partir da 
prática da rede. 

2018 2019 



Documento 
Curricular da 
Rede Municipal 
de Tremembé 

 

Princípios da  Educação Integral como abordagem 

político-pedagógica da rede municipal de 

Tremembé 

As bases legais da Educação Integral no Brasil e o 

compromisso da educação como direito 

 

A definição de currículo na Educação Integral: 

práticas de construção de conhecimento 

contextualizado 

 



Documento 
curricular da 
Rede Municipal 
de Tremembé 

A Educação Integral no município de Tremembé: 

breve história da educação integral – caminhos 

percorridos pela Rede  

 

Tremembé como território educativo 

 

Práticas Pedagógicas em Educação Integral 

(formas de organização e estratégias didáticas) 

 

Estratégias didáticas docentes: 

• Sequência didática 

• Projetos didáticos 

• Roteiros de estudo 

 

Avaliação das práticas pedagógicas: processo 

permanente de reflexão para acompanhamento 

das aprendizagens 

 

Referências bibliográficas 








