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[...] mas do direito de cada indivíduo à sua educação integral, 

decorre logicamente para o Estado, que o reconhece e o proclama, 

o dever de considerar a educação, na variedade de seus graus e 

manifestações, como uma função social eminentemente pública, 

que ele é chamado a realizar, com a cooperação de todas as 

instituições sociais. [...] Assentado o princípio do direito biológico 

de cada indivíduo à sua educação integral, cabe evidentemente ao 

estado a organização dos meios de o tornar efetivo 

(MANIFESTO DOS PIONEIROS DA EDUCACAO NOVA, 1932). 
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Apresentação
A Secretaria Municipal de Educação (SMED) 

apresenta ao conjunto de educadores, alunos 

e à comunidade escolar em geral o Plano de 

Educação Integral da Rede Municipal de Ensi-

no de Porto Alegre (RME).

O processo de construção do Plano teve início 

no primeiro semestre de 2016, quando a Secre-

taria Municipal de Educação iniciou um pro-

cesso de discussão - com apoio da Fundação 

Itaú Social e do Centro de Estudos e Pesquisas 

em Educação, Cultura e Ações Comunitárias 

(CENPEC) - reunindo cerca de 40 educadores, 

que atuam nas escolas e nas entidades con-

veniadas, além de técnicos e coordenadores 

da SMED, para narrar suas experiências acerca 

desse universo, bem como discutir as neces-

sidades e perspectivas da educação integral 

à luz de rigoroso referencial teórico e das de-

mandas emergentes neste segmento.

As discussões em torno do tema considera-

ram as ideias de estudiosos sobre experiências 

que vêm sendo implementadas no país, con-

tribuindo, para a elaboração desta proposta 

de educação integral, sem perder de vista a 

necessidade de atualização do currículo, da 

dinâmica escolar e dos parceiros, bem como a 

função da escola nos dias atuais.

Neste documento são apresentados elemen-

tos do amplo espectro da educação integral, 

desde o histórico com políticas desta nature-

za na RME, os fundamentos e as bases concei-

tuais, às metas e estratégias para a implanta-

ção e avaliação dessa política.

Trata-se, contudo, de um processo em cons-

trução para o qual, certamente, o diálogo com 

profissionais da educação, com alunos e seus 

responsáveis apontará medidas de aperfei-

çoamento.
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Introdução
A educação integral compreende formar 

crianças e adolescentes, buscando desen-

volver de modo ampliado as diversas com-

petências e conhecimentos exigidos no 

mundo contemporâneo. Implica em amplia-

ção de jornada, com a condição de que as 

aprendizagens ocorram de maneira criativa 

e articulada. Estando as crianças e os ado-

lescentes mais tempo em período escolar, 

seja dentro de uma só instituição, seja em 

outros espaços, faz-se necessário propiciar 

condições favoráveis para que tenham inte-

resse em aprender, descobrir e se aprofun-

dar em assuntos variados, para que atuem e 

participem com inteireza de um mundo em 

transformação.

A educação integral que buscamos visa, 

ampliar o processo formativo, o que pres-

supõe, a ampliação da jornada escolar e a 

reestruturação do currículo, superando as 

limitações constatadas na escola de tempo 

parcial, em sintonia com a perspectiva for-

mativa assumida.

A ampliação do tempo é um 
elemento necessário para se atingir 

um novo patamar de qualidade, 
ainda que não suficiente. Demanda-

se uma ampliação qualificada do 
tempo no qual o estudante estará 

exposto a situações intencionais de 
aprendizagem que ampliem seus 

horizontes cognitivos, culturais, 
éticos, estéticos e políticos e o 

exponham às múltiplas linguagens 
que caracterizam o conhecimento e a 

vida na sociedade contemporânea.
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Nessa perspectiva, a escola assume o papel 

de articuladora e gestora de espaços, tempos 

e conhecimentos. É na escola, ou nas institui-

ções com as quais ela faz parceria, que os estu-

dantes irão se deparar com novos desafios de 

aprendizagem e de socialização.

É preciso olhar os espaços 
internos e externos à escola 

com outros olhos, potencializar 
seu uso, refletir acerca da 

infraestrutura necessária à 
ampliação da jornada e as 

parcerias possíveis. 

No entanto, a escolha de educar além dos limi-

tes da escola não se justifica apenas pela falta 

de espaço, e é muito importante assinalar isso. 

É uma concepção que valoriza a entrada de no-

vos atores e de novos locais no cenário educa-

tivo e a consequente ampliação da qualidade 

da aprendizagem. Circular pela cidade, ocupar 

o território, interagir com a comunidade ofere-

cem oportunidades capazes de enriquecer as 

aprendizagens, construindo uma noção de ci-

dadania que ultrapassa os limites da escola.

Gestores, professores, educadores e toda a 

comunidade educativa são desafiados a (re)

pensar o currículo das escolas, buscando o 

diálogo dos conhecimentos tradicionais com 

os processos culturais, as novas tecnologias, 

as competências sociais e toda a diversidade 

de aprendizagens possíveis e necessárias con-

temporaneamente. É preciso ousar e inovar 

para dar conta de educar uma geração que 

nasceu numa era na qual as informações circu-

lam com base em novas tecnologias, marcadas 

pela alta velocidade de sua difusão. Pensar um 

novo currículo significa vislumbrar novos con-

teúdos, novas linguagens e outras maneiras 

pelas quais a ação educativa pode se efetivar. 

A educação integral se apresenta como uma 

proposta que, simultaneamente, recupera tra-

dições do processo de escolarização, inclusive 

para buscar atingir objetivos não alcançados, 

e avança para novos marcos e horizontes em 

relação ao domínio de outros conhecimentos, 

por meio de linguagens inovadoras.

O processo de implantação da educação inte-

gral amplia-se quando consideramos os desa-

fios que abarcam a ação docente. Satisfeitas 
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as necessidades materiais e administrativas, é 

necessário dar aos educadores papel de pro-

tagonistas na construção e consolidação de 

um novo fazer educacional. Contudo, para seu 

pleno desenvolvimento, esse processo tem 

como exigência que as equipes gestoras assu-

mam seu papel insubstituível, priorizando as 

tarefas de articular a formação integral.

Assim, a implantação da educação integral pressupõe um 
amplo conjunto de condições materiais, físicas e formativas, 
demandando adequações orçamentárias e administrativas, 

igualmente novas e desafiadoras.

Tomando-se esses elementos como referência é que se apresenta o presente Plano Municipal 

de Educação Integral para a Educação Básica.
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A Educação Integral na Rede Municipal de 

Ensino organizou-se em momentos distin-

tos, conforme a etapa educacional.

Na educação infantil, primeira etapa da 

educação básica, as primeiras escolas com 

atendimento em turno integral foram im-

plantadas na década de 80, com a criação 

das Creches Municipais para crianças de 

zero a seis anos, vinculadas à Secretaria Mu-

nicipal de Saúde e Serviço Social (SMSSS). 

Nesse mesmo período, começaram a ser 

construídas novas escolas, dentro do Proje-

to Casas da Criança. Entre os anos de 1989 

e 1990, as Creches Municipais passam para 

a Secretaria Municipal de Educação (SMED), 

Histórico da Educação 
Integral na Rede Municipal
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que reforma todos os espaços e estrutura 

sua proposta de atendimento, adotando 

uma perspectiva educacional para seu fun-

cionamento. O mesmo acontece com o Pro-

jeto Casas da Criança, incluindo a finaliza-

ção das construções. 

Em 1991 é criado o Programa Municipal de 

Educação Infantil que transfere as escolas 

que permaneciam na SMSSS para a SMED e 

denomina os espaços vinculados ao Projeto 

Casas da Criança de Escolas Infantis. 

Em 1993, com o objetivo de ampliar o aten-

dimento de educação infantil em tempo 

integral, o município estabelece convênio 

com 40 instituições de educação infantil 

comunitárias, sem fins lucrativos. 

Em 1996, a equipe pedagógica da SMED 

começa a estruturar o trabalho da Educa-

ção Infantil em tempo integral e publica o 

caderno nº 15, contendo a Proposta Políti-

co-Pedagógica.

Em 1997, a SMED institui a educação infantil 

vinculado ao Setor Pedagógico da SMED para 

dar assessoria a todas as escolas infantis, tanto 

as da rede própria quanto das instituições con-

veniadas.

Desde então, a SMED construiu novas escolas, 

ampliou o número de escolas conveniadas, 

chegando atualmente a 35 escolas municipais 

de educação infantil com atendimento em 

tempo integral de 12 horas diárias, 1 Jardim 

de praça com atendimento em tempo integral 

de 10 horas, 36 escolas municipais de ensino 

fundamental com pré-escola, sendo 10 com 

atendimento em tempo integral, 6 Jardins de 

praça com atendimento em meio turno e 222 

instituições de educação infantil conveniadas 

com atendimento em tempo integral de 10 

horas diárias. 

Do ponto de vista pedagógico, em 2011, a 

SMED iniciou a discussão das Diretrizes Curricu-

lares Nacionais para a Educação Infantil (Resolu-

ção n.º 05/2009) com o objetivo de reorganizar 



Prefeitura Municipal de Porto Alegre   |     11     |   Política de Educação Integral

as orientações pedagógicas. O documento está 

finalizado e em fase de revisão para publicação. 

Ao longo desse período, vários seminários e 
grupos de estudos subsidiaram a escrita do do-
cumento, a formação continuada e a reorgani-
zação dos espaços das escolas em prol de uma 
educação infantil que compreende a criança 
como sujeito de direitos e de uma escola que 
garante o desenvolvimento de todos na sua in-
tegralidade. 

No caso do ensino fundamental, a primei-
ra experiência de educação integral na RME  
ocorreu de 1986 a 1988, quando foram cons-
truídos os Centros Integrados de Educação 
Municipal, os CIEMs, visando à implantação 
de uma escola de tempo integral. Essa inicia-
tiva teve continuidade com os projetos ou 
atividades complementares, com professores 
da RME, nas áreas da Educação Física, Artes e 
Línguas Estrangeiras.

A partir de 2005, iniciou-se 
uma discussão pedagógico-

administrativa para implementar 
uma escola de educação integral 

em tempo integral, sendo 
escolhida para isso a EMEF Neuza 

Goulart Brizola, localizada no 
Bairro Cavalhada. Implantou-

se nessa escola, em 2006, uma 
experiência na qual a SMED, 

por meio de oficinas vinculadas 
ao Projeto Cidade Escola, 

denominação dada à educação 
integral da RME, desenvolve 

atividades pedagógicas 
inovadoras. 
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As crianças e os adolescentes permaneciam 
mais de sete horas diárias na escola, receben-
do quatro refeições diárias, e os professores lo-
tados na escola trabalhavam com jornada de 
40 horas semanais, com apoio de monitores e 

oficineiros, ofertando aos alunos atividades de 

letramento, numeramento, artes visuais, músi-

ca, esportes e mídias educativas.

Em 2009, a Prefeitura Municipal de Porto Ale-

gre aderiu ao Programa Federal Mais Educa-

ção, inicialmente com nove escolas. Este Pro-

grama impulsionou uma política pública para 

a educação integral, visando melhorar a quali-

dade da educação.

Além da educação integral promovida pelas 

escolas da RME, outra alternativa encontrada 

foi potencializar a oferta por meio de convê-

nios com organizações da sociedade civil, prio-

rizando instituições com trabalho reconhecido 

na área educacional no município. Dessa for-

ma, foi possível equacionar a falta de espaço 

físico nas escolas, atendendo às crianças e ado-

lescentes nos espaços destas instituições.

Em 2013 e 2014, a prioridade para o desenvol-

vimento da educação integral aconteceu nas 

turmas do primeiro Ciclo, preferencialmente 

com atendimento feito por professores da 

Rede Municipal, com jornadas de 40 horas.
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Marco legal do Plano  
Municipal de Educação  
Integral

Após a aprovação da Constituição Federal de 

1988, a educação integral é contemplada na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN), Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996; na Resolução nº 7 do Conselho Nacional 

de Educação, de 14 de dezembro de 2010, e 

no Plano Nacional de Educação de 2014, Lei 

nº 13.005/2014.

Na LDB - Lei nº 9.394, temos:

Art. 34. A jornada escolar no ensino 

fundamental incluirá, pelo menos, quatro 

horas de trabalho efetivo em sala de aula, 

sendo progressivamente ampliado o 

período de permanência na escola.

§ 2º O ensino fundamental será 

ministrado progressivamente em tempo 

integral, a critério dos sistemas de ensino 

(BRASIL, 1996).

Na Resolução nº 7 do Conselho Nacional de Edu-

cação, na mesma direção, encontramos que:

Art. 36. Considera-se como de período 

integral a jornada escolar que se 
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organiza em 7 (sete) horas diárias, no 

mínimo, perfazendo uma carga horária 

anual de, pelo menos, 1.400 (mil e 

quatrocentas) horas.

No Plano Nacional de Educação para o decê-

nio 2014-2024, Lei nº 13.005, de 25 de junho 

de 2014, na Meta 6, temos assinalada a pers-

pectiva de

Oferecer educação em tempo integral 

em, no mínimo, 50% (cinquenta por 

cento) das escolas públicas, de forma 

a atender, pelo menos, 25% (vinte e 

cinco por cento) dos (as) alunos (as) da 

educação básica. (BRASIL, 2016).

Nesse documento são apresentadas as se-

guintes estratégias para viabilização da meta:

6.1) promover, com o apoio da União, a 

oferta de educação básica pública em 

tempo integral, por meio de atividades 

de acompanhamento pedagógico e 

multidisciplinares, inclusive culturais 

e esportivas, de forma que o tempo de 

permanência dos (as) alunos (as) na 

escola, ou sob sua responsabilidade, 

passe a ser igual ou superior a 7 (sete) 

horas diárias durante todo o ano letivo, 

com a ampliação progressiva da jornada 

de professores em uma única escola;

6.2) instituir, em regime de colaboração, 

programa de construção de escolas com 

padrão arquitetônico e de mobiliário 

adequado para atendimento em 

tempo integral, prioritariamente em 

comunidades pobres ou com crianças 

em situação de vulnerabilidade social;

6.3) institucionalizar e manter, em regime 

de colaboração, programa nacional de 

ampliação e reestruturação das escolas 

públicas, por meio da instalação de 

quadras poliesportivas, laboratórios, 

inclusive de informática, espaços 

para atividades culturais, bibliotecas, 

auditórios, cozinhas, refeitórios, 

banheiros e outros equipamentos, bem 

como da produção de material didático 

e da formação de recursos humanos 

para a educação em tempo integral;

6.4) fomentar a articulação da 

escola com os diferentes espaços 

educativos, culturais e esportivos e com 

equipamentos públicos, como centros 

comunitários, bibliotecas, praças, 

parques, museus, teatros, cinemas e 

planetários;

6.5) estimular a oferta de atividades 

voltadas à ampliação da jornada escolar 

de alunos (as) matriculados nas escolas 

da rede pública de educação básica por 

parte das entidades privadas de serviço 

social vinculadas ao sistema sindical, de 

forma concomitante e em articulação 

com a rede pública de ensino;

6.6) orientar a aplicação da gratuidade 

de que trata o art. 13 da Lei n.  12.101, de 
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27 de novembro de 2009, em atividades 

de ampliação da jornada escolar 

de alunos (as) das escolas da rede 

pública de educação básica, de forma 

concomitante e em articulação com a 

rede pública de ensino;

6.7) atender às escolas do campo e de 

comunidades indígenas e quilombolas 

na oferta de educação em tempo 

integral, com base em consulta prévia 

e informada, considerando-se as 

peculiaridades  locais;

6.8) garantir a educação em tempo 

integral para pessoas com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades ou superdotação 

na faixa etária de 4 (quatro) a 17 

(dezessete) anos, assegurando 

atendimento educacional especializado 

complementar e suplementar ofertado 

em salas de recursos multifuncionais 

da própria escola ou em instituições 

especializadas;

6.9) adotar medidas para otimizar o 

tempo de permanência dos alunos na 

escola, direcionando a expansão da 

jornada para o efetivo trabalho escolar, 

combinado com atividades recreativas, 

esportivas e culturais.

Na legislação municipal, a educação integral é 

mencionada na Lei Orgânica do Município, de 

03 de abril de 1990:

Art. 179/§ 2º – As escolas municipais 

funcionarão com jornada diária 

mínima de quatro horas ou turno 

integral, consideradas a demanda de 

vagas no Município, a realidade dos 

alunos e as condições necessárias ao 

desenvolvimento do processo educativo 

(PORTO ALEGRE, 2013).

Também a Meta 6 do Plano Municipal de 

Educação para o decênio 2015-2025, Lei 

11.858/15, de 25 julho de 2015, prevê:

Oferecer educação em tempo integral 

em, no mínimo, 50% (cinquenta por 

cento) das escolas, de forma a atender 
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a, pelo menos, 25% (vinte e cinco por 

cento) dos alunos da educação básica. 

(PORTO ALEGRE, 2016).

As estratégias do PME preveem ações com vis-

tas a implantar políticas de educação integral. 

Entre estas, destacam-se as seguintes.

1.10 prevê  – garantir o acesso e a 

permanência na educação infantil na 

rede municipal, em tempo integral e 

numa concepção integral de educação, 

para todas as crianças de 0 (zero) a 

6 (seis) anos, considerando a data 

de corte, conforme estabelecido nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil, desde que 

atendidas as condições necessárias para 

o funcionamento, tais como espaço 

físico adequado e recursos humanos 

suficientes;

1.16 – implementar, em caráter 

complementar, programas de 

orientação e apoio às famílias, por meio 

da articulação das áreas de educação, 

saúde e assistência social, com foco no 

desenvolvimento integral das crianças 

de até 6 (seis) anos de idade;

No que diz respeito às estratégias para implan-

tar a meta 6, preveem-se as seguintes ações:

6.1 – garantir projeto arquitetônico 

adequado, que contemple espaços 

de convivência, de lazer, de práticas 

esportivas, artísticas e culturais, bem 

como equipamentos que garantam o 

bem-estar das crianças, qualificando 

o espaço físico de acordo com a faixa 

etária a integralizar; 6.2 – viabilizar, 

garantir, qualificar e assegurar a 

infraestrutura e a ampliação do número 

de recursos humanos, respeitando a 

formação pedagógica do profissional 

para a Educação Integral nas escolas 

públicas, no que se refere à concepção 

de currículo, bem como sua progressiva 

ampliação de tempo, por regiões da 

Cidade, segundo os índices apontados 

pelos Indicadores das Vulnerabilidades 

Sociais da Prefeitura de Porto Alegre, de 

2007, e em cruzamento com os dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística de 2012, contemplando a 

intersetorialidade e a interação entre as 

políticas públicas;

6.3 –  nas escolas públicas de ensino 

fundamental, incluir monitoria para 

as turmas de Educação Infantil, sem 

prejuízo da qualidade no atendimento 

aos demais alunos;

6.4 – realizar estudo bioclimático na 

implementação de uma escola nova, 

garantindo conforto térmico e acústico 

nos espaços da escola, de forma que o 

projeto arquitetônico também seja parte 

da qualificação do sistema de ensino, 

garantindo acessibilidade universal;

6.5 – qualificar a infraestrutura e a gestão 

de pessoas para a consolidação da oferta 

de turno integral nas escolas públicas, 
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com financiamento 100% (cem por cento) 
público, recursos humanos com formação 
específica, com carga horária de trabalho 
compatível, bem como aprimorar 
convênios com o Governo Federal e 
entidades conveniadas da sociedade civil 
que contribuem com a educação integral 
do Município de Porto Alegre;
6.6 – qualificar a infraestrutura das 
escolas públicas, articulando o número 
de estudantes na educação integral com 
a ampliação dos espaços físicos;
6.7 – desenvolver pesquisas 
socioantropológicas e demográficas 
nas comunidades, de forma a avaliar 
as demandas das famílias e as 
especificidades locais para efetivação da 
Educação Integral, sob responsabilidade 
das Secretarias de Educação, em parceria 
com as escolas – equipes pedagógicas e 
conselhos escolares –, com suporte de 
órgãos públicos e universidades;
6.8 – atender, no sistema estadual de 
ensino, às escolas de comunidades 
indígenas e quilombolas na modalidade 
de educação em tempo integral, com 
base em Consulta Prévia e Informada, 
considerando-se as peculiaridades 
locais, articulando ações em sistema de 
colaboraçãov entre os entes federados, 
mediada pela organização do Fórum 
Permanente de Educação, orientada 
com a colaboração do Conselho 

Estadual de Educação.

Do exame dessa legislação, depreende-se que 

a educação integral tornou-se objetivo estra-

tégico da educação nacional e municipal.

Atualmente, Porto Alegre atingiu a Meta 6 do 

Plano Municipal de Educação para o decênio 

2015-2025, que prevê: Oferecer educação em 

tempo integral em, no mínimo, 50% (cinqüen-

ta por cento) das escolas, de forma a atender a, 

pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos 

alunos da educação básica, pois em todas as 

suas 49 escolas a Educação Integral é imple-

mentada, nas diferentes modalidades.

Quanto à Educação Infantil todas as crian-

ças de 0 a 5 anos e 11 meses são atendidas 

das 7 às 19h.
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Como se encontra no Artigo 1º da LDB, a edu-

cação abrange processos formativos que per-

mitem o desenvolvimento dos seres huma-

nos no seio dos grupos ou sociedades em que 

nascem. Diz respeito, por exemplo, à aprendi-

zagem de uma língua materna que permite e 

condiciona a aprendizagem de muitas outras 

regras e valores do grupo social ao qual o indi-

víduo, ao nascer, começa a se integrar.

A educação escolar, por outro lado, é ação 

desencadeada por meio de dispositivos pla-

nejados e explicitados, em locais pré-deter-

minados, incluindo a obrigatoriedade de 

frequência para algumas faixas etárias, com 

diferentes objetivos e duração. Com varia-

ções ao longo da história entre os países que a 

adotaram, delineou-se como a formação que 

deveria disseminar conhecimentos considera-

dos relevantes.

A educação integral pressupõe uma amplia-

ção do escopo curricular, abarcando elemen-

tos e conteúdos que transcendem à dimensão 

cognitiva. O desenvolvimento de um currícu-

lo nesses moldes exige a ampliação do tempo 

Concepções norteadoras do 
Plano de Educação Integral 
do Município de Porto Alegre
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escolar, que, atingindo a marca de 7 horas diá-

rias, convencionou-se denominar de educação 

em tempo integral. A demanda por mais tempo, 

no entanto, coloca o desafio de utilizar esse tempo de 

maneira nova, pois se sabe que a ampliação da permanência 

na escola não garante mecanicamente novos patamares de aprovei-

tamento escolar.

Entende-se a proposta de jornada ampliada como possibilidade de ofere-

cer oportunidades de novos arranjos de conhecimento e novos pontos de 

vista a crianças e jovens, com a premissa de que todos os alunos podem 

empreender, com sucesso, a caminhada escolar.

A jornada escolar ampliada, a partir desta concepção de educação integral, vincula 

as experiências das escolas municipais aos diversos espaços e tempos da cidade. A 

política municipal de educação integral promoverá uma política pública que con-

temple as práticas educacionais e sociais das escolas em sua inserção na sociedade. 

Os alunos, sujeitos de direito e foco do processo educacional, além do aprendizado 

qualificado, poderão transbordar os saberes para as comunidades e os familiares. 

Deste modo, todos poderão se sentir incluídos e contemplados nestes fazeres edu-

cacionais. Universalizar a educação significa incluir com qualidade, observando as 

potências de cada aluno, de cada comunidade, sem excluí-los do processo, incenti-

vando-os a vivenciar novas possibilidades de aprendizado.

Tal concepção deve orientar a elaboração dos projetos político-pedagógicos das es-

colas, sua organização e funcionamento, assim como, o planejamento das atividades 

de aprendizagem. Esta política configura-se em um projeto educativo articulado e 

A implantação da educação integral no município 
fundamenta-se em três eixos de ação: ampliação 
da jornada escolar, nova configuração curricular e 

suporte financeiro. 
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compreensivo, pois prevê a constituição de 

um currículo de escola de tempo integral e 

objetiva a inclusão, a permanência, a efetiva 

aprendizagem e a conclusão da Educação Bá-

sica para todos.

A educação integral, para consolidar seus obje-

tivos, sobretudo, de maior tempo de permanên-

cia na escola, demanda e estabelece vínculos 

com políticas de assistência social na perspecti-

va da transversalidade de sua implantação, sem 

configurar a educação integral como uma “edu-

cação escolar para pobres”. É preciso salientar 

que a vulnerabilidade social de determinados 

segmentos dos alunos, que ganha primazia nas 

preocupações de assistência social, não deveria 

constituir causa ou fundamento das iniciativas 

de educação integral, mas pode constituir, ain-

da que não necessariamente para toda a rede 

municipal, um critério para justificar as priorida-

des de sua implantação.

No entanto, a condição social desses alunos 

não pode ser alijada das preocupações no 

desenvolvimento da proposta, até mesmo 

pelo fato de que esses segmentos podem 

ser os que mais se beneficiem social, cultu-

ral e pedagogicamente desse tipo de edu-

cação escolar.

O enfrentamento dessa questão, adicional-

mente, realça a importância de articulações 

intersetoriais, com seus desdobramentos or-

çamentários e de gestão de programas. Os 

elementos estruturantes da política educacio-

nal - financiamento, gestão, formação, valori-

zação profissional, currículo e avaliação - de-

vem ser conjugados com esforços de outras 

secretarias e organizações, com vistas tanto à 

ampliação de oferta de atividades curriculares 

quanto para sua operacionalização.

Certamente, o que deve ser afastado do debate 

é tratar a educação integral como um paliativo 

para questões de segurança pública, pois isso 

levaria a um pressuposto de criminalização da 

juventude, mesmo reconhecendo os riscos aos 

quais esta juventude está exposta, consideran-

do-se sua vivência num mundo que frequen-

temente nega seus direitos e estreita suas pers-

pectivas de vida. Ao contrário disso, uma sólida 

proposta de educação integral amplia oportuni-

dades e conquistas, sem atribuir-lhe a conotação 

de que será solução para todos os problemas.

Esboça-se a seguir o desdobramento desta 

concepção com aspectos da ação educacio-

nal do município no âmbito da política muni-

cipal de educação integral.
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A educação integral e o Ideb: 
aspectos da qualidade

Qualidade da educação é conceito abrangente, 

que se relaciona com a consecução de seus fins. 

Educação de qualidade é aquela que realiza os 

objetivos da educação aqui apresentados. Nes-

sa perspectiva, construir indicadores de suces-

so na garantia de uma educação de qualidade 

compreende considerar elementos ainda não 

contemplados nos indicadores utilizados cor-

rentemente na educação brasileira, particular-

mente no mais conhecido deles, o Ideb.

Os elementos que compõem o Ideb – Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica - 

não esgotam o que seria o conjunto de fatores 

que condicionam, direta e indiretamente, o 

trabalho escolar e sua qualidade. No entanto, 

os elementos que o constituem fazem parte 

dessa qualidade.

Quando observamos as proficiências medi-

das pela Prova Brasil, constata-se que elas ex-

pressam dois componentes que, ao longo dos 

tempos, têm sido considerados como essen-

ciais para o processo de escolarização: língua 

portuguesa – com foco em leitura – e matemá-

tica – com foco em resolução de problemas. 

Não se propõe, nem é condizente com a visão 

de educação integral aqui apresentada, que 

todo o currículo se concentre nesses compo-

nentes, pois, ao contrário, com a proposta de 

educação integral temos a valorização da am-

pliação de conhecimentos. O domínio dessas 

competências, porém, não pode ser negligen-

ciado, ainda mais quando se observa sua na-

tureza de conhecimentos de base para vários 

outros, além de ressaltar sua vinculação com 

a função social da escola. Então, a análise dos 

resultados deve incidir, entre outros aspectos 

e mesmo que focando valores médios, sobre 

como cada geração de alunos está evoluindo, 

associando a isso a investigação das ações de-

sencadeadas junto a eles, de tal modo que o 

aumento das proficiências se dê combinado 

com o aumento das aprovações.

Ademais, há que buscar formas de averiguar 

se a política municipal de educação integral 

está alcançando sucesso na garantia dos as-

pectos não contemplados pelos resultados 

cognitivos. Isso é tarefa coletiva a ser desen-

volvida na implantação do PMEI.
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Educação integral e seus  
desafios curriculares

O principal desafio da educação integral en-

contra-se na organização curricular, inclusi-

ve como uma de suas mais candentes ques-

tões filosóficas.

O currículo da educação integral pressupõe 

ampliar a oferta e a abordagem das lingua-

gens e conhecimentos e diversificar as prá-

ticas escolares visando uma formação mais 

ampla do ser humano. Tal ampliação deve 

ser pensada e articulada em consonância 

com o projeto político-pedagógico de cada 

unidade educacional, para dar-lhe unidade 

e sentido, para recobri-la com a marca de 

tarefa efetivamente educativa. Isso ressalta 

o papel de seus gestores, enquanto articu-

ladores desse conjunto de possibilidades e 

de práticas.

Entre as atividades curriculares devem es-

tar garantidas as destinadas ao letramento 

e numeramento, desenvolvidos com recur-

sos metodológicos diferenciados, de modo 

a garantir a efetiva aprendizagem dos alu-

nos, considerando seu peso para a escolari-

zação de todos. Além disso, outras ativida-

des, organizadas de diversas maneiras - tais 

como aulas expositivas, projetos, oficinas 

etc. - buscarão articular conhecimentos de 

natureza distintas, com vistas à ampliação 

do repertório cultural dos alunos.

O traço mais impor-

tante desse conjun-

to de atividades é a 

preocupação, que deve es-

tar presente em cada escola, com 

a constituição de um projeto pedagógico 

articulado, pois não se trata de uma justaposi-

ção mecânica de ações. Isso é condição para 

que se possa enfrentar a fragmentação e hie-

rarquização dos sujeitos, dos conhecimentos 

e das práticas escolares, elementos marcantes 

na história da educação escolar.

Pressupõe-se a necessidade de integrar 

ao currículo escolar, por meios apropria-

dos e sem perder a especificidade histórica 

da escola, aspectos e dimensões relativas 

às questões de desenvolvimento social e 

pessoal dos alunos. Assim, como uma das 

consequências dessa integração, o que se 

denomina “cultura popular”, em suas múlti-

plas manifestações, é legitimada a compor 

o currículo como ponto de partida para o 

desenvolvimento de outras formas de ver 

o mundo. 

Não há um modelo único para as propostas 

de educação integral. Há, no entanto, a ne-

cessidade de valorizar a realidade de cada 

escola e seu entorno, o que compreen-

de a cidade em sua dimensão educadora, 

sempre tendo como horizonte o aprofun-

damento da integração entre os diversos 

campos do conhecimento; reorganização 
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de espaços, tempos e conhecimentos; relação com a comunidade e 

apropriação do território.

Apresenta-se o desafio, para 
as equipes escolares, de 
constituição de um tempo 
contínuo de garantia de 
aprendizagens, quer sejam 
aquelas propostas para a escola 
de tempo parcial, quer sejam 
aquelas, novas e ampliadas, que 
um currículo integral tem por 
objetivo agregar.

Não se deve perder de vista que os esforços 

de integração de conhecimentos precisam 

estar consubstanciados, em cada escola, 

tanto no projeto político-pedagógico, quan-

to em seus desdobramentos e detalhamen-

tos, nos projetos que envolvam disciplinas e 

campos do conhecimento. Esse delineamen-

to, ademais de exigir estratégias que vincu-

lem a cultura dos alunos, os conhecimentos 

escolares e as potencialidades territoriais, consi-

dera os alunos como sujeitos de seus aprendizados.

Reitera-se, portanto, o desafio, para as equipes escolares, no sentido de 

constituição de um tempo contínuo, de garantia de aprendizagens.
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Educação integral e tempo 
de aprendizagem

A educação integral em tempo integral im-

plica, necessariamente, em uma reflexão so-

bre o currículo escolar e no que se denomina 

conteúdo do ensino, particularmente no que 

tradicionalmente se considera como legítimo 

ensinar e aprender.

A ampliação da oferta de atividades, simul-

taneamente, demanda e intensifica o uso do 

tempo da jornada escolar. Entretanto, a am-

pliação curricular, sem os devidos cuidados, 

pode acentuar uma hierarquia já existente das 

disciplinas, uma barreira que já se tinha como 

desafio a ser superado, pois poderia ensejar a 

ideia de aumento de atividades sem a devida 

importância ou secundárias.

Com efeito, deve-se envidar permanentemen-

te esforços para que os conteúdos oferecidos 

nos períodos adicionais não sejam vistos como 

apartados e antagônicos àqueles desenvolvi-

dos pela escola há mais tempo, para evitar que 

se considere que há um turno em que prevale-

cem as disciplinas tradicionais, que constituem 

o núcleo duro do currículo, e o contraturno, no 

qual prevalecem as atividades que procuram 

tornar o tempo escolar suportável, mas que 

não têm a mesma importância dos demais. 

Nestes termos, a integração das atividades e dos 

profissionais dos turnos escolares é fundamen-

tal para o sucesso da proposta de educação in-

tegral, incluindo a política de recursos humanos, 

de modo a garantir reuniões de estudo e alinha-

mento de ações. Há que se pensar no tempo de 

permanência dos estudantes na escola e, even-

tualmente, em outras instituições, como um 

tempo único e integrado de formação. 

Soma-se a isso o entendimento de que os 

alunos têm tempos diferentes de compreen-

são e aprendizado e que precisam de tempo 

para viver a experiência educativa plenamen-

te. Nesse sentido, em uma jornada de tempo 

ampliado, é preciso pensar em um tempo 

mais alargado de aprendizagens e em práti-

cas pedagógicas que permitam a cada sujeito 

construir sua própria dinâmica de construção 

do conhecimento. Não precisamos acelerar as 

crianças para dar conta de mais, mas precisa-

mos que as crianças aprendam em profundi-

dade e com consistência.

Emerge, portanto, o desafio, para as equipes 

escolares, de constituição de tempos e espa-

ços de garantia de aprendizagens, quer sejam 

aquelas previstas e não atingidas para a escola 

de tempo parcial, quer sejam aquelas, novas 

e ampliadas, que a educação integral tem por 

objetivo agregar.
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Educação integral 
e territórios da 
aprendizagem

A escola, como espaço físico, é lugar privi-

legiado para consolidar conhecimentos e 

aprendizagens; isso não pode nos levar a 

considerá-la como suficiente em si mesma 

para ofertar oportunidades de aprendiza-

gem e de problematização dessas aprendiza-

gens. Por isso, a proposição de educação in-

tegral incorpora a necessidade de que novos 

espaços, novos conteúdos, novas linguagens 

e novas oportunidades de aprendizagem se-

jam articulados como elementos legítimos 

do processo pedagógico.

Na educação integral, os fatores tempo, 

espaço e conteúdo da escolarização são 

elementos que precisam ser radicalmen-

te (re)pensados. Não se trata de aumentar 

o tempo sem que outros espaços possam 

ser visitados, reconhecidos como espaços 

de aprendizagem no tempo escolar. Essa 

ampliação deve ocorrer atravessada por 

um fazer organizado para proporcionar 

que conteúdos ditos tradicionais se con-

solidem nesses tempos e espaços amplia-

dos e novos conteúdos sejam integrados 

ao processo de escolarização com vistas às 

aprendizagens pretendidas. Dessa forma, 

na escola deve-se incorporar novos temas 

e novas linguagens, da mesma forma que 

se deve buscar outros espaços educativos.

Educação integral:  
organização e  
acompanhamento das 
atividades  
didático-pedagógicas

A organização das atividades didático-pe-

dagógicas, enquanto desdobramento da 

proposta curricular e em consonância com o 

projeto político-pedagógico de cada unida-

de educacional, para garantir os direitos de 

aprendizagem, materializado no sucesso de 

todos os alunos, deve englobar o acompanha-

mento pedagógico, sistemático, permanente 

e organizado, de todos os alunos ao longo da 

educação básica, e não apenas em momentos 

de sínteses avaliativas, realizadas menos coti-

dianamente. Acompanhamento que se dá por 

meio do planejamento de todas as ações edu-

cativas pensadas para a jornada dos alunos, 

articulado com todos os sujeitos envolvidos 

no trabalho.

O estabelecimento dessas práticas indica o 

horizonte de rompimento com os estreitos 

marcos da escola seriada, que, quando mui-

to, fixou a tradição de concentrar a atenção 

sobre os alunos dentro de cada ano escolar, 

sem uma articulação entre os anos escolares. 

Essa preocupação é, também, expressão da 

coerência que devemos ter com a visão de 

formação integral do aluno, pois a concepção 

seriada do ensino tende a tratá-lo como um 

aprendiz “recortado” por anos escolares, sem 
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adotar uma perspectiva mais ampla de seu 

desenvolvimento. Essa visão, adicionalmen-

te, favorece a articulação de professores de 

anos iniciais e finais do ensino fundamental, 

cuja tradição, em seus respectivos cursos de 

licenciatura, não enfatizava a importância de 

acompanhamento de alunos e a necessidade 

de articulação de seus professores e equipes 

de gestão.

Múltiplas atividades precisam ser desenca-

deadas, desde a tutoria, o acompanhamen-

to e a recuperação do aprendizado, deman-

dando ações individualizadas, passando 

pelo controle da frequência à escola e de-

mais registros do processo pedagógico, in-

dependentemente dos espaços em que se 

dá o processo educativo. É preciso pensar 

no aluno de forma integrada, compreen-

dendo seus processos de aprendizagem e o 

ajudando no percurso educativo. 

A educação integral e  
a avaliação da  
aprendizagem dos alunos

A avaliação tem sido associada a ideias de ex-

clusão e seletividade porque a serviço de es-

colher os melhores, fruto de uma visão que 

admite a igualdade de oportunidades, mas 

não de sucesso para todos os alunos. Isso faz 

com que a avaliação da aprendizagem ainda 

seja considerada um dos grandes problemas 

do processo pedagógico e continua a exigir 

ampla reflexão sobre seu papel na formação 

do aluno. Apesar de se admitir, nos meios 

educacionais, que a avaliação deva ser, prio-

ritariamente, formativa, isso ainda encontra 

fortes resistências. Sua plena admissão impli-

ca que os resultados da avaliação sejam mais 

direcionados aos professores do que aos alu-

nos, pois contraria inclusive as expectativas 

sociais de responsabilização exclusiva dos 

alunos por seus resultados. Tal ponderação 

não deve descartar a pertinência da avaliação 

somativa, que - preservada essa característi-

ca, quando se pretende avaliar uma etapa já 

cumprida - pode se tornar formativa, quando 

seus resultados são integrados à perspectiva 

de acompanhamento dos alunos ao longo de 

um ciclo ou mesmo em todo o ensino funda-

mental, chamando à responsabilidade todos 

os envolvidos em seu transcurso.

A avaliação deve ser incorporada como ele-

mento curricular, articulada com as práticas 
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pedagógicas e os conteúdos do ensino, bus-

cando coerência com os objetivos da escola-

rização, ainda mais no contexto da educação 

integral, entendida como fator fundamental 

para o planejamento de diferentes ações.

Demarcada como um processo ao final do qual 

se pretende um julgamento, o mais objetivo 

possível, a avaliação deve ser praticada com 

instrumentos e procedimentos que facultem 

a utilização de seus resultados como pontos 

de apoio para revisões de estratégias e meto-

dologias, sempre na perspectiva de se evitar 

o fracasso escolar, para oferecer meios de me-

lhoria do desempenho como fator de inclusão 

no processo educativo. Disso decorre a neces-

sidade de entender a avaliação como algo que 

pode contribuir para a formação dos alunos.

A despeito da importância da avaliação da 

aprendizagem, antes delineada, para a cons-

tituição de uma escola de sucesso para todos 

os seus alunos, destacamos que, sobretudo 

numa proposta de educação integral, deve-

se garantir que em cada escola se desenvolva 

aquilo que se denomina avaliação institucio-

nal. Esse tipo de avaliação é caracterizado pelo 

fato de tomar a escola como objeto, o que sig-

nifica tomar a proposta pedagógica da esco-

la como o centro do ato avaliativo, para que 

possa, quando necessário, ser reformulado e 

aperfeiçoado, sobretudo quando se projeta a 

ampliação curricular, um traço que transfere 

o foco da avaliação mais para as responsabi-

lidades da escola do que para o desempenho 

dos alunos, permitindo, portanto, que se ob-

servem os resultados como ponto de apoio 

indispensável para o planejamento educativo.

A avaliação institucional não se contrapõe 

à avaliação da aprendizagem; antes, integra 

seus resultados em face da consideração de 

outros aspectos, materiais ou processuais, que 

incidem no processo de aprendizagem e na 

ampliação e diversificação curriculares, sendo 

esse traço o que reitera que nesse tipo de ava-

liação participem todos aqueles que, direta ou 

indiretamente, estejam envolvidos na constru-

ção da proposta pedagógica da escola.

Deve-se sublinhar, ainda, que a avaliação ins-

titucional pode, eventualmente, relacionar 

aqueles aspectos internos às escolas a resul-

tados de avaliações externas como, por exem-

plo, a Prova Brasil. Esse diálogo entre uma ava-

liação interna com outra externa é que pode 

contribuir para que as equipes escolares com-

preendam mais amplamente seus próprios re-

sultados e, com isso, tomar decisões mais bem 

fundamentadas.

Educação integral e 
democratização da gestão 
escolar

A reorganização de espaços, tempos e conhe-

cimentos desafia, portanto, a própria maneira 

de gestão das escolas e aponta para sua de-

mocratização, como parte dos investimentos 
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na efetivação de uma proposta de educação 

integral, sem o quê não serão alcançados os 

resultados esperados. Por isso, tal abordagem 

de educação integral indica que o desenvol-

vimento de uma escola crítica e reflexiva, que 

amplia a noção de formação humana, é con-

jugado com o avanço da democratização da 

gestão da educação escolar.

A democratização da gestão considera que 

o mais alto grau de participação se dá na to-

mada das decisões que afetam diretamente 

os vários segmentos da comunidade esco-

lar, em articulação com a política educacio-

nal e suas instâncias.

Com efeito, todos os envolvidos no processo 

são considerados portadores do direito de 

decidir sobre tudo aquilo que lhes diga res-

peito, evidentemente dentro dos limites da 

materialidade que as decisões comportam, aí 

consideradas, por exemplo, decisões legais de 

organização da escola, bem como aspectos 

orçamentários do âmbito municipal.

Essa noção de participação não diminui a im-

portância da transparência e da disseminação 

de informações, mas as amplia no sentido de 

que consultas e escolhas possam ser feitas e, 

se possível, que sejam, de fato, realizadas. Isso 

é a base para o engajamento desses vários 

segmentos, que, sem transferências de res-

ponsabilidades, veem como legítimas as de-

cisões que, mediante a experiência, são pas-

síveis de críticas e de novos posicionamentos.

Educação integral é proposta para cujo suces-

so não bastam as declarações de integração 

de aspectos mais amplos. São necessários 

esforços para superar, inclusive, a própria fal-

ta de experiência numa escola que procura 

suplantar uma tradição escolar marcada pela 

justaposição de aulas. Tal consideração sub-

linha a ação docente, que, sem ignorar nem 

desmerecer a tradição disciplinar, deve ser 

posta em outro patamar, aquele que visa tan-

to o aluno, visto de modo mais amplo, como 

as atividades pedagógicas a serem pensadas 

conjunta e integradamente. A integração cur-

ricular é, portanto, indissociável do conceito 

mais amplo de educação democrática. Por-

tanto, a proposta de educação integral aqui 

esboçada não se dissocia da necessidade de 

ampliar, pelos mais variados mecanismos, a 

participação coletiva na tomada de decisões.

Educação integral e 
formação dos docentes

Tendo em vista os aspectos aqui destacados, 

há que se pensar a formação continuada dos 

docentes em novas bases. Isso implica fazer 

com que essa ação formativa dialogue com 

os novos conteúdos e as novas linguagens de 

modo diferente do que conheceram em sua 

formação inicial.

Implica, portanto, um exercício de tratar os 

conteúdos tradicionais de modo novo, bem 

como de incorporar novos conteúdos. Ao 

mesmo tempo, pressupõe uma ação integra-
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da dos diferentes profissionais que trabalharão com as crianças e adolescentes ao longo de sua 

jornada escolar. Isso é particularmente importante quando se tratar de processos de integraliza-

ção envolvendo as instituições sociais conveniadas, posto que a constituição de equipes pedagó-

gicas integradas pressupõe que os educadores das organizações sociais conveniadas se integrem 

aos processos de planejamento pedagógico e de formação de maneira cotidiana. Objetiva-se a 

constituição de um único projeto político-pedagógico, ainda que no mesmo se envolvam diferen-

tes instituições e profissionais.

Isso significa a necessidade de reservar espaço específico na jornada de trabalho para as ativida-

des de formação permanente, demandando as correspondentes previsões orçamentárias para tal.

Entende-se que a educação integral passe a ser o eixo condutor da formação continuada dos 

professores, tanto no interior das escolas, tornando a aplicação do projeto político pedagógico 

da escola objeto da reflexão sistemática dos professores nos horários de planejamento coletivo, 

na definição das atividades formativas propiciadas pela SMED diretamente na escola, bem como 

que as necessidades formativas decorrentes do PMEI passem a orientar as atividades de formação 

continuada oferecidas em nível de sistema.



Prefeitura Municipal de Porto Alegre   |     30     |   Política de Educação Integral

Breve diagnóstico da  
Educação Básica Municipal
A seguir são apontados alguns dados sobre atendimento e rendimento escolar afim de subsidiar 

breve análise das informações.

A matrícula total na RME pode ser observada na Tabela 1.

Tabela 1 - Matrícula Inicial na RME - 2015

Modalidade de Ensino Matrícula Inicial

Educação Infantil

Jardins de Escola 1.757

Educação Especial 101

Jardins de Praça 441

Escolas Infantis 4.184

Total na Educação Infantil 6.483

Ensino Fundamental

Ciclos - Ensino Regular 34.020

Ciclos - Educação Especial 412

Educação de Jovens e Adultos (EJA) 6.184

EJA - Educação Especial 67

Total no Ensino Fundamental 40.683

Ensino Médio

Ensino Médio / MPD 820

Médio Normal 235

Educação de Jovens e Adultos (EJA) 0

Profissionalizante 234

Total no Ensino Médio 1.289

Total na RME 48.455

Creches Creches Conveniadas 17.426

Proaja Brasil Alfabetizado 2 0

Bolsas Bolsas de Estudo 1 2.019

Total em Convênios 19.445

Total de Atendimento 67.900

Fonte: SIE/RME - Total de Alunos por Escola - data referência do censo escolar
Educação de Jovens e Adultos/SMED / Setor de Bolsa e Convênios - Dados de 05/2015 
MEC/INEP - Censo Escolar 2015
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Trata-se de rede relativamente pequena para o porte do município, bem como o percentual de 

atendimento do ensino fundamental em relação à matrícula total é relativamente baixo, apenas 

20,9% da matrícula total é municipalizada. As demais matrículas estão concentradas nas escolas 

estaduais, sendo que o ensino fundamental já está universalizado na cidade.

A tabela 2 apresenta o Número de Estabelecimentos na RME e Creches conveniadas - Série His-

tórica 2005-2015.

Nível de Ensino 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Educação 
Infantil Jardins de Praça 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Escolas Infantis 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 35

Ensino  
Fundamental

Escolas de Ensino 
Regular 45 45 45 46 46 47 47 47 47 47 48

Escolas de  
Educação Básica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Escolas de  
Educação Especial 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4

Educação de  
Jovens e Adultos 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

Ensino  
Médio

Escolas de  
Ensino Médio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Total 92 92 92 93 95 96 96 96 96 96 98

Creches Conveniadas SMED/PMPA 133 134 143 168 189 196 196 209 216 217 220

Fonte: SIE/RME - Relação de Escolas
MEC/INEP - Censo Escolar 2005 - 2015

Nesse período, a expansão da rede municipal foi relativamente pequena, indicando estabilidade 

de condições de funcionamento, com exceção da etapa da educação infantil que ampliou consi-

deravelmente o número de Instituições Conveniadas. 



Prefeitura Municipal de Porto Alegre   |     32     |   Política de Educação Integral

As taxas de distorção idade série são relativamente altas, de 22,8% nos anos iniciais do ensino 

fundamental e 46,9% nos anos finais, o que significa 32,8% no total desta etapa da Educação 

Básica, o que indica a necessidade de se preocupar com o tema nas políticas municipais de 

educação. As taxas de rendimento, para o ano de 2015 apresentaram, para o ensino funda-

mental, 84% de aprovação, 15,9% de reprovação e 0,1 de abandono, o que indica percentuais 

piores que a média nacional.

Taxa de Distorção Idade/Série em Porto Alegre - 2015

Rede
Ensino Fundamental de 8 e 9 anos Ensino Médio

Total Anos 
Iniciais

Anos 
Finais

1º 
Ano

2º 
Ano

3º 
Ano

4º 
Ano

5º 
Ano

6º 
Ano

7º 
Ano

8º 
Ano

9º 
Ano

Total  1ª 
Série

 2ª 
Série

 3ª 
Série

 4ª 
Série

Porto Alegre 
Taxa Geral 
Todas as 

Redes

26,5 17,2 39,2 2,7 4,2 19,2 25,4 29,8 40 41 36,1 38,6 30,9 38,2 27,7 20,4 77,7

Taxa na 
Rede Mu-
nicipal de 

Ensino

32,8 22,7 46,9 4,6 7,5 23 32,7 39 49,1 49,3 47,4 38,3 75,6 80,3 60,1 73,1 97,3

Fonte: MEC/INEP - Censo Escolar 2015

Os resultados obtidos no IDEB de 2015 foram de 5,57 para aprendizado e 0,86 para fluxo, alcan-

çando um resultado final de 4,8. De imediato, chama a atenção que os dados de fluxo são ina-

dequados, abaixo da média nacional. Se considerarmos as condições da RME de Porto Alegre, 

decorre que os resultados podem ser melhorados. 

Na tabela a seguir apresenta-se a evolução do indicador para a RME.

Ideb/ano 2005 2007 2009 2011 2013 2015

4º. 5º. ano 3,6 3,9 4,1 4,4 4,5 4,6

8º. 9º. ano 3,2 3,3 3,6 3,6 3,6 3,8

Observa-se um lento crescimento desde a implantação do indicador. Entretanto, seu ritmo está 

abaixo do esperado para a rede. Tal fato deve ser considerado na formulação da política de educa-

ção integral aqui apresentada.



Prefeitura Municipal de Porto Alegre   |     33     |   Política de Educação Integral

Desse conjunto de informações depreende-se 

que:

•	 A rede municipal tem apresentado peque-

no crescimento de matrícula nos últimos 

anos, o que indica que o acesso está equa-

cionado, exceto na educação infantil, par-

ticularmente na etapa de zero a três anos;

•	 A oferta de educação integral tem aumen-

tado no ensino fundamental e é total na 

educação infantil;

•	 As taxas de aprovação são baixas e a de re-

provação é alta; 

•	 O Ideb tem crescido lentamente .

Este conjunto de informações deve ser levado 

em conta na formulação da política municipal 

de educação integral.

Dados da Educação Integral

35 escolas municipais de educação infantil 
com atendimento em tempo integral de 12 
horas diárias,

1 Jardim de Praça com atendimento em tem-
po integral de 10 horas, 

36 escolas municipais de ensino fundamental 
com pré-escola, sendo 10 com atendimento 
em tempo integral,

6 Jardins de praça com atendimento em meio 
turno

222 instituições de educação infantil conve-
niadas com atendimento em tempo integral 
de 10 horas diárias. 

 

Total de escolas de ensino fundamental: 49

Total de entidades conveniadas: 19.

Total de professores trabalhando em Edu-
cação Integral: 412 (270 com projetos + 84 
referências com 40h + 58 coordenadores)

Base para cálculo de alunos: 51.120 (34.351 
Ensino Fundamental + 5.097  Educação Infan-
til +  18.672 das creches conveniadas)

 

Nº de alunos integralizados no Ensino Funda-
mental: 18.732 (10.911 em escola + 7.821 em 
convênios), correspondente a 54,53% (com 
qualquer carga horária, não apenas com 7h 
diárias)

Nº de alunos integralizados na Educação 
Infantil: 5.080

Nº de alunos integralizados nas creches con-
veniadas: 18.672

Total de alunos integralizados, considerando 
todas as etapas é 42.484.



Prefeitura Municipal de Porto Alegre   |     34     |   Política de Educação Integral

A efetivação da educação integral na RME de 

Porto Alegre demanda definir diretrizes para 

nortear, qualificar e ampliar o trabalho inicia-

do em 2006, particularmente as ações decor-

rentes do Projeto Cidade Escola, o que implica 

analisar e avaliar o que já vem acontecendo 

na Rede e eleger, por meio do debate, o que 

deverá balizar o trabalho nos próximos anos. 

Neste particular pode-se citar o documento 

de reflexão sobre o currículo da educação in-

tegral de Porto Alegre, em elaboração simultâ-

nea com esta proposta de Plano de Educação 

Integral. Nesse sentido, propõe-se às escolas 

públicas pautarem seus projetos político-pe-

dagógicos a partir de três diretrizes: a gestão 
democrática, a busca pela qualidade - com-

preendendo as dimensões de acesso, perma-

nência e aprendizado - e a avaliação.

A gestão democrática é aqui destacada como 

diretriz para explicitar a fundamental impor-

tância da participação dos vários segmentos 

da comunidade escolar - estudantes, pais, pro-

fessores, profissionais das instituições conve-

niadas e funcionários - no conjunto de ações 

que compõem a ação da escola, a começar 

pela elaboração do seu projeto político-peda-

Diretrizes da  
Educação Integral

gógico. Cabe a estes sujeitos, coletivamente, 

planejar, implementar e avaliar em articula-

ção constante com a secretaria de educação 

o projeto de escola que desejam ver concre-

tizado. Tal projeto deve ser nutrido por meio 

da participação ativa dos diferentes sujeitos, 

de forma descentralizada, horizontalizada e 

de uma escuta reflexiva, características dos 

processos democráticos de gestão. 
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A segunda diretriz diz respeito à garantia de educação de qualidade para todos. Esta compreende 

o aprendizado como uma das funções ineludíveis da escola, particularmente no que diz respeito 

ao letramento e ao numeramento, mas que não se restringe a isso, posto que existem conhe-

cimentos de diferentes áreas – selecionados inicialmente em documentos curriculares oficiais e 

novamente nas escolas, segundo os seus PPPs. - cuja aquisição/apreensão representa condição 

para a ampliação do repertório cultural dos alunos, de modo a fomentar sua participação ativa e 

qualificada na sociedade.

Como terceira diretriz destacamos a avaliação que constitui elemento importante do funciona-

mento da escola, numa perspectiva de ação-reflexão-ação com vistas ao aperfeiçoamento cons-

tante. Concebe-se assim a avaliação em três dimensões, a avaliação da aprendizagem, a avaliação 

institucional, praticadas na escola e as avaliações externas. Dessa maneira, devem se incorporar 

à vida cotidiana da escola períodos de reflexão sistemática sobre a aprendizagem dos alunos, 

sobre a implantação da proposta pedagógica e de eventuais correções de rumo, considerando os 

resultados obtidos para redimensionamento dos processos. Nessa perspectiva, não se pensa em 

avaliação como algo que é externo à escola, mas parte de sua vida e de seu projeto pedagógico.

Tomando estas diretrizes como referência, apresenta-se a seguir o que se pode antever do funcio-

namento da escola de educação integral.
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Funcionamento e 
organização da  
Educação Integral

A Educação Integral em Porto Alegre organi-

za-se de modo diverso conforme a etapa da 

educação básica.

Na Educação Infantil, o atendimento aos alu-

nos é em tempo integral, de 12 horas diárias, 

nas Escolas Municipais de Educação Infantil. 

Os profissionais que atuam são professores, 

monitores e estagiários. A pré-escola também 

é atendida em algumas escolas municipais 

de ensino fundamental e nestas, gradativa-

mente está sendo ofertado o tempo integral. 

Ainda nessa etapa, o município de Porto Ale-

gre conta com o trabalho das Instituições de 

Educação Infantil Conveniadas que também 

atendem as crianças em tempo integral, per-

fazendo 10 horas diárias. Os profissionais que 

atuam nessas Instituições são educadores as-

sistentes e professores.

No ensino fundamental a educação integral 

é viabilizada por meio da ampliação da jor-

nada do aluno de 4horas e 30 minutos para, 

no mínimo, 7 horas diárias. Essa jornada é 

atendida de três formas distintas: 1) com 

projetos desenvolvidos pelos professores 

da própria escola, no turno complementar; 

2) com projetos desenvolvidos na escola, no 

turno complementar, sob responsabilida-

de dos educadores sociais das instituições 

conveniadas; 3) com projetos desenvolvi-

dos nas instituições conveniadas, no turno 

inverso, com educadores sociais. O aluno 

não é obrigado a participar da jornada de 

tempo integral, sendo uma opção das fa-

mílias. A escola oferta a possibilidade de 

atendimento em tempo integral, gradativa-

mente, conforme a manifestação de interes-

se da comunidade escolar, organizando os 

agrupamentos dos alunos relacionado-os à 

demanda. As instituições conveniadas para 

ofertarem o atendimento dentro da escola 

ou fora dela são selecionadas conforme o 

Projeto Pedagógico da Escola. Os projetos 

desenvolvidos pelos professores das esco-

las são enviados anualmente para a equipe 

pedagógica da Secretaria de Educação a 

fim de serem selecionados por uma banca 
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de examinadores que avaliam sua relevân-

cia e pertinência ao projeto Pedagógico da 

Escola. Portanto, no ensino fundamental, a 

educação integral é viabilizada com a par-

ticipação de Instituições Conveniadas, am-

pliando assim as possibilidades do território 

de ensinar e aprender. 

Assim, independentemente da forma de im-

plantação da educação integral em cada es-

cola, requer-se pensar a ação dos envolvidos 

como parte de um único projeto pedagógico. 

Isso torna a coordenação pedagógica da es-

cola crucial para que não se fragmentem as 

ações a serem desenvolvidas. Numa mesma 

escola, os alunos podem ir até a instituição 

conveniada, pode-se ter a presença de edu-

cadores sociais no espaço escolar, pode-se ter 

professores com carga horária destinada para 

a ampliação da jornada escolar e também 

com professores com dedicação exclusiva. O 

importante é ressaltar que em qualquer dos 

modelos de oferta da educação integral, de-

manda-se a constituição de um único proje-

to pedagógico, que requer, conforme o caso, 

a organização correspondente, para que as 

ações não se fragmentem e para que o aluno 

seja pensado na sua integralidade.
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Estrutura Curricular
A proposta aqui apresentada é uma versão preliminar de organização de eixos curriculares para 

o ensino fundamental e será adensada pelo documento “Investigação, problematização e orien-

tações para o currículo da educação integral na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre”. Também 

considera as discussões apresentadas no Documento de Currículo do ensino fundamental. Traba-

lhou-se aqui com o currículo para o ensino fundamental, foco mais necessário nesse momento, 

deixando-se para posterior discussão o currículo das demais etapas da educação básica.

Eixo 1:  
Linguagens, identidades e 
autonomia, compreendendo os 
domínios de Língua Portuguesa, 
Línguas Adicionais, Educação 
Física, Artes e Matemática.

Eixo 2: 
Tempos, espaços e cidadania, 
compreendendo os domínios 
de Geografia, História, Filosofia 
e cultura religiosa; Ética e 
convivência.

Eixo 3: 
Ciências naturais, tecnologias e 
desenvolvimento sustentável, 
compreendendo os domínios de 
Ciências Naturais, TIC’s e Educação 
Ambiental e Sustentabilidade.

A seguir descreve-se cada um deles com mais 
detalhes:

O currículo é organizado em três eixos, assim constituídos:
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Eixo 1: Linguagens,  
identidades e autonomia
Língua Portuguesa, Línguas Adicionais, 
Educação Física, Artes e Matemática.

O eixo “Linguagens, identidades e autonomia” 

pretende valorizar a comunicação em suas di-

mensões cultural, social e corporal, unindo teo-

ria e prática, com o objetivo de desenvolver os 

diversos conhecimentos, o respeito às identi-

dades, tendo por princípio o fortalecimento da 

autonomia do sujeito no mundo. Neste eixo es-

tão a Língua Portuguesa, as Línguas Adicionais, 

a Educação Física, as Artes e a Matemática.

O ensino da Matemática, a partir da noção de 

numeramento, deve ocorrer a fim de promover 

o reconhecimento e a apropriação de símbolos 

adotados na escrita matemática, bem como o 

desenvolvimento de habilidades e estratégias 

necessárias para experimentar, com autono-

mia, situações que envolvam números, infor-

mações quantificáveis, noções de topologia e 

reconhecimento de elementos geométricos. A 

Matemática é uma linguagem que envolve a 

escrita numérica e as práticas sociais e culturais 

relacionadas às diversas formas de quantificar, 

classificar, medir, ordenar e seriar, existentes em 

contextos específicos. No que se refere a esta 

linguagem, existem diferentes gêneros, orais e 

escritos, para ensinar matemática, o que viabi-

liza, a partir do numeramento, desenvolver es-

tratégias de resolução de problemas e contem-

plar diferentes gêneros textuais nas atividades 

que propiciam a aprendizagem da matemática 

e de suas funções sociais.

O ensino da Língua Portuguesa, marcado 

pela leitura e produção textual, deve ocorrer 

de forma abrangente desde as etapas iniciais 

da alfabetização até os conhecimentos mais 

especializados de leitura e de escrita, na pers-

pectiva do letramento como apropriação da 

língua escrita e do exercício da oralidade em 

suas funções sociais. As propostas organizadas 

a partir deste ensino devem ter como objetivo 

a prática da leitura e da produção escrita, en-

fatizando o conhecimento dos diferentes gê-

neros textuais e literários, a ampliação do uni-

verso cultural, bem como o enriquecimento 

do repertório lexical, gramatical e semântico 

na construção da língua escrita.

As Línguas Adicionais vêm no intuito de for-

talecer as experiências com outras comunida-

des linguísticas e garantir a ampliação cultural.

Considerando o princípio estético (Resolução 

Nº 07, de 14/12/2010), o trabalho com artes 

deve cultivar a sensibilidade, a reflexão acerca 

das diferentes visões de mundo expressas pelos 

movimentos artísticos ao longo da história, pela 

música, pelo teatro, pela dança e pelas artes vi-

suais, no intuito de desenvolver a produção cria-

tiva, a corporeidade, a musicalidade, a fruição e 

a poética dessas linguagens. Tais experimenta-

ções são importantes para que o sujeito tenha 

garantidos seus meios de expressão e criativida-

de, valorizando as manifestações multiculturais.
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É de fundamental importância garantir a Educação Física, os jogos e as atividades lúdicas, visando 

o pleno desenvolvimento das crianças por meio de propostas que estimulem a criatividade, as 

habilidades motoras, a linguagem corporal, a cooperação e a capacidade de simbolizar, expressa 

por meio de brincadeiras.

Eixo 2: Tempos, espaços e 
cidadania
Geografia, História, Filosofia e cultura  
religiosa, Ética e convivência

Tempos, Espaços e Cidadania  –  eixo das apren-

dizagens teóricas e práticas das Ciências Hu-

manas � ocupa-se em tornar compreensível, 

ao aluno, o caráter da espacialidade e da tem-

poralidade que regem as produções e ações 

humanas, constitui-se, assim, como parte do 

processo do aluno situar-se no mundo e, a 

partir de sua comunidade linguística, de sua 

comunidade vivida fazê-lo compreender sua 

situação no mundo. História e Geografia de-

vem organizar as aprendizagens lógicas dos 

alunos em torno dos conceitos de tempo e 

espaço estruturantes de juízos reflexivos acer-

ca da trajetória dos homens no mundo e da 

dimensão territorial de suas práticas sociais, 

econômicas, políticas, religiosas. O ensino da 

História trabalha com o caráter temporal da 

experiência humana, a partir das representa-

ções dos fatos, no plano das transformações 

ou conservações das ações humanas. Cria 

uma inteligência narrativa que torna os alu-

nos capazes de “calcular” (inferir) o momento 

vivido anterior de um grupo humano a par-

tir de sua situação posterior, bem como cria 

uma compreensão da narrativa que, através 
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da formação de juízo reflexivo, conduz o alu-

no ao domínio dos procedimentos de inter-

pretação do mundo. Já a Geografia trabalha 

com o caráter espacial da existência humana 

a partir das relações entre espaço figurado 

e espaço de representação onde atuam a 

aprendizagem dos axiomas, dos operadores 

e das normas de orientação, identificação, di-

ferenciação e classificação de lugares, territó-

rios, pessoas e coisas que são culturalmente 

determinados. O ensino da Geografia conduz 

o aluno a orientar-se e localizar-se no espa-

ço terrestre bem como de entender o espa-

ço como lugar onde acontecem as relações 

dos homens entre si. A geografia atravessa 

as aprendizagens da História, e vice-versa, no 

ensino fundamental. A geografia coloca em 

evidência o espaço dos eventos narrados � a 

História de Porto Alegre, a História do Brasil, 

do mundo. O ensino da Filosofia, da Cultura 

Religiosa, da Ética e da Convivência − como 

estética (viver-junto-com) de diferentes agru-

pamentos humanos −, remetem às aprendi-

zagens de criar pensamentos (filosofia) novos 

para novos desafios; de viver (convivência) 

com verdades relativizadas pelas singulares 

éticas grupais,  societais,  civilizacionais; de 

agir-interferir, no contexto dos Direitos Hu-

manos, sobre o mundo vivido; bem como 

remetem às aprendizagens da tolerância, da 

paz, do cuidado que as diferentes espirituali-

dades e tradições religiosas, ao longo do tra-

jeto antropológico da humanidade, apresen-

tam em comum.

Eixo 3:  
Ciências naturais, tecnologias e  
desenvolvimento sustentável
Ciências Naturais, Tecnologias de Informação e Comunicação,  
Educação Ambiental e Sustentabilidade

No percurso do cuidado da vida do planeta, do qual as Ciências da Natureza 

se ocupam, e pelo viés do pensamento ecológico que a Educação Ambiental 

ensina, é necessário articular saberes e práticas multidisciplinares que envol-

vam os campos da biodiversidade e da etnodiversidade, ou seja, os objetos das 

Ciências Naturais e Humanas.
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Promover a reflexão sistemática sobre a 
natureza da atividade científica e tecnológica 
e seus produtos, considerando os processos 
de produção, distribuição e legitimação do 
conhecimento científico em seus diversos 
contextos socioeconômicos e de acordo com as 
diferentes territorialidades, é tarefa do trabalho 
neste eixo, que visa a cultura da sustentabilidade.
São objetivos desta área refletir sobre alternativas 
de vida sustentáveis para o ambiente, para a 
comunidade e para si e constituir um novo 
contrato com a natureza, a fim de problematizar 
e desnaturalizar as práticas simbólicas da 
sociedade de consumo.
Re-situar o ensino, sobretudo prático, das 
Tecnologias de Informação e Comunicação 
contemporânea no plano das aprendizagens, 

pelos alunos, de novas tecnologias de 
pensamento. É função da escola ensinar as 
tecnologias do pensamento oral, do pensamento 
letrado e do pensamento virtual, porque o mundo 
é ordenado pelas regras dessas tecnologias. 
Assim, o desconhecimento dessas regras marca 
o lugar da exclusão, pela impossibilidade de 
comunicação, de mediação (mídias). Portanto, 
deve-se conceber as TICs como parte da 
produção humana com reflexos na mudança 
de paradigmas na educação, propondo novas 
utilizações, de forma que perpasse todas as 
áreas deste e dos demais eixos, promovendo 
integração entre os saberes e novas relações 
entre eles.



Implantação da política de 
educação integral
Esta proposta de PMEI é uma primeira versão 

a ser discutida ao longo do ano, cujo objetivo 

é apresentar um subsídio para as discussões a 

serem realizadas com o conjunto da RME, com 

vistas à aprovação de um Plano Municipal de 

Educação Integral. Nessa perspectiva, realizou-

se o exercício a seguir. Sua viabilidade depende 

de definições de Política Educacional a serem 

tomadas pelo governo que o implantará. Nessa 

perspectiva, é uma proposta que depende de 

chancela política a ser conferida posteriormente.

O Plano de  Educação  Integral para 

a  Educação  Básica, ao apresentar suas metas 

e estratégias, tem por objetivo garantir a 

ampliação e a qualificação do atendimento 

da Educação Integral aos estudantes das escolas 

municipais. Sendo assim, encontram-se aqui 

definidas as metas a serem alcançadas e os 

prazos para a execução do estabelecido.

As metas pretendidas dizem respeito às áreas 

de: espaço físico e equipamentos, recursos 

humanos, formação de professores, currículo e 

gestão. Para cada meta, estão apresentadas as 

estratégias envolvidas em sua implantação.

O Plano de Educação Integral, em suas metas 

e estratégias, a partir de sua aprovação tem o 

prazo de dez anos para consolidação. Faz-se 

importante salientar que toda e qualquer ação 

do plano deve ser considerada pelo o Projeto 

Político Pedagógico de cada escola.

É importante afirmar que as metas estão 
relacionadas à concepção de educação 
integral desenvolvida ao longo do 
documento, em consonância com o previsto 
no Programa de Qualificação da Educação 
Básica do Município de Porto Alegre, com o 
Plano Municipal de Educação e com o Plano 
Nacional de Educação.

A formulação a seguir é entendida como uma 
primeira aproximação, um esboço para a 
construção de um plano de ação. Nesse sentido, 
as metas e estratégias a serem adotadas, 
dividem-se em metas de curto, médio e longo 
prazo, entendidas, respectivamente, com os 
seguintes prazos:

- Curto prazo: 3 anos ;
- Médio prazo: 6 anos ;

- Longo prazo: 10 anos.
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EDUCAÇÃO INFANTIL

Meta Estratégias

1. Qualificação dos espaços das Es-
colas de Educação Infantil no atendi-
mento da Educação Integral.

1.1  Reformar 10 escolas de Educação Infantil até 2019 e 27 
escolas de Educação Infantil até 2022;

1.2 Ampliar 10 escolas de Educação Infantil até 2022;
1.3  Construir 24 escolas de Educação Infantil com projeto 

arquitetônico adequado às necessidades da Educação 
Integral até 2022;

1.4  Mapear as necessidades de vagas por região da cidade, 
para estabelecer quais escolas serão priorizadas para 
reformas e ampliações a curto, médio e longo prazo;

1.5  Reformar e ampliar as escolas de Educação Infantil 
garantindo ambientes amplos com mobiliário e equi-
pamentos tecnológicos adequados, que contemplem 
espaços de convivência, de práticas esportivas, artísticas 
e culturais;

1.6  Garantir nos projetos arquitetônicos os conceitos de 
sustentabilidade, acessibilidade, habitabilidade em 
consonância com o Projeto Político Pedagógico (PPP) da 
escola;

1.7  Garantir nos projetos arquitetônicos os conceitos de 
sustentabilidade, acessibilidade, habitabilidade em 
consonância com o Projeto Político Pedagógico (PPP) da 
Secretaria Municipal de Educação (SMED);

Metas e Estratégias
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ENSINO FUNDAMENTAL

Meta Estratégias

2. Qualificação dos espaços das 

escolas de ensino fundamental no 

atendimento da Educação Integral.

2.1  Reformar 8 escolas de ensino fundamental até 2019, 31 
escolas de ensino Fundamental e 1 Escola de Educação 
Básica até 2022;

2.2 Ampliar 5 escolas de ensino fundamental até 2022;
2.3  Construir 4 escolas de ensino fundamental com projeto 

arquitetônico adequado às necessidades da Educação 
Integral até 2022;

2.4  Ofertar educação integral em 100% das escolas de en-
sino fundamental atendendo no mínimo o previsto no 
PME para a totalidade de alunos da Rede até 2026.

2.5  Mapear as necessidades de vagas por região da cidade, 
para estabelecer quais escolas serão priorizadas para 
reformas e ampliações a curto, médio e longo prazo;

2.6  Reformar as escolas de EF garantindo ambientes am-
plos com mobiliário e equipamentos tecnológicos 
adequados, que contemplem espaços de convivência, 
de práticas esportivas, artísticas e culturais;

2.7  Garantir nos projetos arquitetônicos os conceitos de 
sustentabilidade, acessibilidade, habitabilidade em 
consonância com o Projeto Político Pedagógico (PPP) 
da escola;

2.8  Garantir nos projetos arquitetônicos os conceitos de 
sustentabilidade, acessibilidade, habitabilidade em 
consonância com o Projeto Político Pedagógico (PPP) 
da SMED;

2.9  Ampliar a oferta de Ed. Integral em cada unidade esco-
lar conforme as necessidades da comunidade escolar e 
o espaço físico da escola.

2.10  Conveniar com Instituições da Sociedade Civil para 
a oferta de atividades, conforme o currículo da ed-
ucação integral e as necessidades formativas dos 
alunos;

2.11  Reorganizar a estrutura de recursos humanos de 
cada escola com vistas a atender a Educação Integral, 
garantindo-se que, no mínimo, 65% da carga horária 
diária do aluno sejam cumpridos em atividades con-
duzidas diretamente por profissionais da RME, consid-
erando que o restante pode ser, também, deixado a 
cargo de instituições conveniadas.
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EDUCAÇÃO BÁSICA

Meta Estratégias

Qualificação da Política de Recursos 
Humanos até 2018 para o atendi-
mento da Educação Integral.

3.1  Instituir a política de Recursos Humanos voltada para a 
Educação Integral até 2018.

3.2  Realizar um censo de recursos humanos, mapeando 
cargos, funções, atribuições e carga horária de todos os 
profissionais vinculados a SMED;

3.3  Implementar software de gestão de Recursos Hu-
manos;

3.4  Reorganizar a estrutura de recursos humanos de cada 
escola com vistas a atender a Educação Integral, garan-
tindo-se que, no mínimo, 65% da carga horária diária 
do aluno sejam cumpridos em atividades conduzidas 
diretamente por profissionais da RME, considerando 
que o restante pode ser, também, deixado a cargo de 
instituições conveniadas.

3.5  Reordenar a estrutura de assessoria pedagógica da 
SMED para o acompanhamento das ações decorrentes 
da política de Educação Integral;

Qualificação dos processos formati-
vos a partir de 2018 contemplando 
conceitos, estratégias e experiências 
em educação Integral para a equipe 
da SMED, gestores e educadores da 
RME.

4.1  Instituir um Plano de Formação Continuada articulado 
com a política de Educação Integral, para o estudo e o 
aprofundamento do currículo da Educação Integral na 
SMED, nas escolas e nas Instituições Conveniadas;

4.2  Implementar ações de formação continuada de acordo 
com o PFC, ao longo de cada ano, para todos os profis-
sionais envolvidos no atendimento de crianças e ado-
lescentes.

4.3  Ofertar formação continuada para Gestores Escolares 
voltada para a Gestão de Escolas de Educação Integral;

4.4  Promover curso de formação de gestores enfocando 
aspectos financeiros, administrativos e pedagógicos, ao 
longo de cada ano;

4.5  Redesenhar a Política de assessoria pedagógica com 
foco no acompanhamento dos processos de gestão 
pedagógica e administrativa da escola, alinhados aos 
processos de formação continuada;

4.6  Criar instrumentos de monitoramento e avaliação dos pro-
cessos de gestão e oferecer suporte, por meio de assesso-
rias especializadas, para as dificuldades encontradas;
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Meta Estratégias

Qualificação da estrutura interna 
das escolas até 2022.
 

5.1  Realizar e implementar um plano de aquisições de mo-
biliários, equipamentos pedagógicos e tecnológicos para 
cada unidade escolar da Rede Municipal de Ensino;

5.2  Adquirir equipamentos de informática para uso de 
professores e alunos;

5.3  Adquirir um software de gestão educacional voltado 
para a melhoria dos processos de gestão da escola e da 
secretaria;

Qualificação da Proposta  
Pedagógica para a Educação 
Integral até 2018.

6.1  Estruturar proposta de Orientações Curriculares para a 
Educação Integral, a ser debatida pela sociedade;

6.2  Promover encontros de discussão e debate para con-
strução e aprovação das Orientações Curriculares da 
Educação Integral;

6.3  Vincular os processos formativos previstos na Meta 4 à 
implantação das Orientações Curriculares da Educação 
Integral;

6.4  Propor que cada escola reorganize seu Projeto Político- 
Pedagógico, considerando o Plano de Educação Inte-
gral, as Orientações Curriculares da Educação Integral e 
a Legislação Educacional vigente;
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Acompanhamento e  
Avaliação da Política

Um Plano Municipal de Educação Integral, 
no ato de sua aprovação, necessita definir as 
formas e organismos responsáveis pelo seu 
acompanhamento e avaliação. Nesta proposta 
elencamos duas possibilidades. 
Inserir o acompanhamento do PMEI nas 
estruturas de acompanhamento do Plano 
Municipal de Educação. Nessa perspectiva, o 
PMEI seria um item a mais a ser considerado nas 
avaliações previstas do PME;
Prever, ao se votar o PMEI, a criação de organismos 
específicos de acompanhamento e ajustes. Nos 
moldes do que tem sido adotado ultimamente no 
país, pode se pensar um organismo representativo 
da comunidade escolar (representantes das 
escolas por exemplo) e da SMED, para realizar o 
acompanhamento da implantação do Plano, que 
se reuniria mais frequentemente e a previsão de 
conferências municipais a cada dois anos para 
avaliar a implantação do mesmo e a necessidade 
eventual de correção de rumos.
Este programa, para ser adequadamente 
implantado, deve prever a correspondente 
alocação de recursos financeiros. Quando se 
transformar em política pública, este item deve 
ser objeto de mais detida discussão. Inicialmente, 
há que se prever que seu financiamento ocorrerá 
tanto a partir de fontes próprias, quanto de 
aportes de financiamentos específicos para 
viabilizar suas metas e estratégias.
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