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Igualdade



Equidade



Aprendizagens
Significativas



Histórico da 
Educação Integral 

no Brasil
(1932-2010)

1932 – Manifesto dos
Pioneiros

1950: Anísio Teixeira 
- Escola Parque 
(Salvador)

1960: Darcy Ribeiro, Anísio 
Teixeira, Brasília e uma 
proposta de educação para o 
Brasil



1980: CIEPs, equidade e 
atenção às  
vulnerabilidades – Escola 
Integral em tempo integral

1990: uma carta e muitas 
cidades educadoras –
Associação Internacional das 
Cidades Educadoras/Barcelona

1990 a 2000: projetos de 
escolas de ciclos como Escola 
Plural (BH), Escola Sagarana
(DF), Escola Cidadã (Porto 
Alegre)

1996: três escolas e a 
conquista da autonomia –
Escola da Ponte, EMEF 
Amorim Lima e EMEF  
Campos Salles

Histórico da 
Educação Integral 

no Brasil
(1932-2010)



2000: os Ceus e a 
integração da escola à
comunidade

2001: Apucarana e a 
cidade educação

2004: Parcerias, projetos
de vida e uma proposta
para o Ensino Médio

2002: Comunidades de 
Aprendizagem e o diálogo
com o território (Espanha)

2004: Bairro 
Escola/Aprendiz SP

Histórico da 
Educação Integral 

no Brasil
(1932-2010)



2005: Bairro Escola – uma
nova geografia para o 
aprendizado (Nova Iguaçu) 2006: Escola Integrada, 

colaboração e novas
oportunidades educativas
(Belo Horizonte)

2008: Sistematização de 
uma ideia e múltiplos
arranjos na diversidade
brasileira

2007: Mais Educação e uma
concepção de educação
para todo o país

2010: Tempo de Escola e a 
certeza de qualidade com 
equidade (São Bernardo do 
Campo)

Histórico da 
Educação Integral 

no Brasil
(1932-2010)



Concepção

Uma visão sobre o tipo de sociedade que 
o projeto educacional deve ajudar a 
construir;

Multidimensionalidade do ser humano

Enfrentamento das desigualdades
educacionais (a educação integral não 
pode aprofundar nem relevar as 
desigualdades)



Espaços:
porque não 

se aprende só
dentro da sala

de aula



Espaços:
porque não 

se aprende só
dentro da sala

de aula



Tempos.
(ou quem inventou a aula 

de 50 minutos?)



É preciso toda uma aldeia
para educar uma criança



Formação e desenvolvimento humano
global, o que implica compreender a 
complexidade e a não linearidade
desse desenvolvimento, rompendo
com visões reducionistas que 
privilegiam ou a dimensão intelectual
(cognitiva) ou a dimensão afetiva.

Lugares dos 
afetos e dos 

saberes.



Aprendizagens significativas, 
metodologias ativas.

Pensamento crítico, científico. 

Errar faz parte do aprender.

Saber fazer, espaços “makers”.

Questionar e duvidar: caminho para a 
aprendizagem

Processo
ensino

aprendizagem
e papel do 
professor



Educação Integral

Voltada ao acolhimento, reconhecimento e 
desenvolvimento pleno, de todos e de cada
um, nas suas singularidades e diversidades. 



Mantendo a centralidade da escola e 
família no papel de garantia do direito
à educação, aprendizagem e 
desenvolvimento de crianças, 
adolescentes e adultos, a educação
integral busca aprofundar os laços com 
a comunidade e o entorno da escola, 
entendendo que esses laços são
essenciais para a almejada
integralidade da educação.

A Educação
Integral e o 

território



Desafios





• Leitura principal:
AICE – Associação Internacional das Cidades Educadoras 
- Carta das Cidades Educadoras 
http://www.edcities.org/wp-content/uploads/2013/10/Carta-
Portugues.pdf

• Moll, Jaqueline. A cidade e os seus caminhos 
educativos: escola, rua e itinerários juvenis em 
Educação e vida urbana: 20 anos de Cidades 
Educadoras. AICE, 2013. Pag. 214 a 224. 
http://www.edcities.org/wp-
content/uploads/2015/11/livro-20-anos-cidades-
educadoras-PT.pdf

Referências
bibliográficas

http://www.edcities.org/wp-content/uploads/2013/10/Carta-Portugues.pdf
http://www.edcities.org/wp-content/uploads/2015/11/livro-20-anos-cidades-educadoras-PT.pdf


Leituras complementares:

• AICE Educação e vida urbana: 20 anos de cidades 
educadoras (2013). Disponível em 
http://www.edcities.org/wp-
content/uploads/2015/11/livro-20-anos-cidades-
educadoras-PT.pdf
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http://www.edcities.org/wp-content/uploads/2015/11/livro-20-anos-cidades-educadoras-PT.pdf
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Sites de referência:
Associação Internacional de Cidades Educadoras
http://www.edcities.org/pt/

Centro de referências em Educação Integral
https://educacaointegral.org.br/

Vídeos sugeridos:
Direito de Aprender. Unicef. 2007. 
https://www.youtube.com/watch?v=C2ETRcnX_4U&featur
e=youtu.be
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