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RESUMO

Este artigo relata a experiência de uma professora de língua portuguesa da rede municipal de
Governador Valadares-MG, no período preparatório para implantação da Escola de Tempo Integral
(ETI). O objetivo é socializar as vivências da equipe técnica da Secretaria de Educação, apresentando
o caminho percorrido em 2009. Os relatos advêm dos documentos encontrados no Departamento de
Ensino da Secretaria, narrativas pessoais e publicações sobre a ETI. O relato encontra-se organizado
em duas seções: a primeira apresenta o exercício de pensar uma escola de tempo integral condizente
com a realidade do município; a segunda apresenta a estrutura curricular e os encaminhamentos para
a implantação na rede. Espera-se com este relato contribuir com novas experiências de ampliação da
jornada escolar e subsidiar políticas públicas em andamento.

Palavras-chave: Educação Integral. Tempo Integral. Política Pública.

ABSTRACT

This article reports the experience of a Portuguese-speaking teacher from the municipal network of
Governador Valadares-MG, in the preparatory period for the implementation of the School of Integral
Time (ETI). The objective is to socialize the experiences of the technical team of the Education
Department, presenting the path covered in 2009. The reports come from the documents found in the
Department of Education of the Secretariat, personal narratives and publications on the ETI. The
report is organized in two sections: the first presents the exercise of thinking of a full-time school that is
consistent with the reality of the municipality; the second presents the curricular structure and the
guidelines for the implementation in the network. This report is expected to contribute with new
experiences to extend the school day and subsidize public policies in progress.

Key words: Integral Education. Full-time. Public policy.

RESUMEN

Este artículo da cuenta de la experiencia de un profesor de lengua portuguesa en el Gobernador
Valadares, municipal de Minas Gerais, el período de preparación para la implementación de la
Escuela Tiempo Integral (ETI). El objetivo es socializar las vivencias del equipo técnico de la
Secretaría de Educación, presentando el camino recorrido en 2009. Los relatos provienen de los
documentos encontrados en el Departamento de Enseñanza de la Secretaría, narrativas personales y
publicaciones sobre la ETI. El relato se encuentra organizado en dos secciones: la primera presenta el
ejercicio de pensar una escuela de tiempo integral que concuerda con la realidad del municipio; la
segunda presenta la estructura curricular y los encaminamientos para la implantación en la red. Se
espera con este relato contribuir con nuevas experiencias de ampliación de la jornada escolar y
subsidiar políticas públicas en marcha.

Palabras clave: Educación Integral. Tiempo integral. Política Pública.

INTRODUÇÃO

A educação integral em tempo integral vem sendo discutida no país nas últimas duas décadas e
preocupa educadores, pesquisadores e governos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(Lei nº 9394/1996) sinalizava em seu art.34 a ampliação da jornada escolar, progressivamente, a
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critério dos sistemas de ensino. A mesma Lei institui a década da Educação e determina a
conjugação de todos os esforços, objetivando a progressão das redes escolares públicas para o
regime de escolas de tempo integral.

Este artigo, de caráter documental, bibliográfico e natureza qualitativa, tem o propósito de descrever,
através da vivência de uma professora de língua portuguesa da rede municipal, a experiência
desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação de Governador Valadares-MG, no ano de 2009,
em sua fase de planejamento para implantação da Escola de Tempo Integral, para todos os alunos
matriculados na rede (Educação Infantil e Ensino Fundamental de nove anos).

Segundo Cavaliere (2009), as experiências de ampliação da jornada escolar no país, geralmente
apresentam-se em dois formatos: um mais centrado na própria instituição escolar e outro que
ultrapassa os muros da escola. O formato primeiro, promove investimentos e mudanças no interior
das escolas, em seus espaços, tempos e atividades, de maneira a oferecer condições adequadas
para que alunos e professores permaneçam na escola em turno integral; o segundo busca parcerias
com a comunidade e agentes externos, de modo a proporcionar atividades aos alunos no turno
alternativo às aulas, em espaços escolares ou outros espaços da comunidade (CAVALIERE, 2009).
As diferentes propostas geram currículos diferenciados e articulam o sentido das matrizes
curriculares, visando atingir os objetivos propostos.

A ETI/GV pretendia uma educação de mudanças e de qualidade para crianças, adolescentes, jovens
e adultos, com estreita articulação curricular, procurando contemplar o conhecimento de maneira mais
abrangente e integral. Um ambiente escolar que, ao ampliar o tempo, ampliasse também as
oportunidades de aprendizagem para todos (SMED, 2009a). Esse foco no currículo, enquadra a
proposta da ETI/GV no primeiro modelo citado acima, conforme está descrito no Caderno 1, de
diretrizes curriculares da ETI (SMED, 2009a).

A Escola de Tempo Integral é mais que Escola Integrada. No caso da Escola
Integrada, um segundo turno é composto por várias oficinas ou atividades em
outras localidades. Na Escola de Tempo Integral, o projeto pedagógico é
único, não diferenciando aulas regulares de outras atividades. Até mesmo o
tempo de refeição inclui-se no projeto educativo (p. 13).

Com esse ideal, a Secretaria Municipal de Educação, através de sua equipe técnica, buscou construir
a concepção de educação integral em tempo integral e planejar o que era preciso garantir numa rede
pública para se ampliar a jornada escolar, oferecendo educação de qualidade para todos.

Ao longo deste artigo, exporemos o passo a passo desenvolvido pela equipe técnica da Secretaria na
tentativa de construir uma proposta condizente com a realidade do município, tencionando contribuir
com debates acerca de políticas públicas com vistas à ampliação da jornada escolar, numa
perspectiva de educação integral.

A ETI DE GOVERNADOR VALADARES – PRESSUPOSTOS E DESAFIOS PARA A
IMPLANTAÇÃO

Em 2009, diante da necessidade de construir uma proposta educacional inovadora, orientada por um
programa de governo que se iniciava, a Secretaria Municipal de Educação discutiu as tendências
sociais e econômicas da cidade, procurando identificar os desafios que se impunham ao projeto
desejado e planejar a sua execução. A equipe partiu da reflexão sobre o contexto socioeconômico da
cidade, entendendo que este era o caminho para pensar uma organização educacional que
atendesse às demandas do município.
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De acordo com o Caderno de Diretrizes da Escola de Tempo Integral (SMED, 2009a), a realidade
educacional do município de Governador Valadares precisava de mudanças que pudessem satisfazer
as necessidades sociais e educativas da comunidade. A situação da criança, do adolescente e do
jovem, as fragilidades que permeavam seu desenvolvimento, bem como a garantia desses direitos,
muitas vezes violados, motivaram a equipe da Secretaria de Educação a buscar recursos para
Implantação da ETI/GV (SMED, 2009a).

Governador Valadares é uma cidade com, aproximadamente, 280.000 habitantes, localizada no leste
do Estado de Minas Gerais, no Vale do Rio Doce e é cortada pela BR116, que liga o Sul do país ao
Nordeste. Desse total de habitantes, somente 10% estão estabelecidos no campo.

A história da cidade foi dividida em ciclos econômicos: da madeira, da mineração, do gado,
vinculando economia e gente aos movimentos do mercado externo.

Durante o ciclo da mineração, na década de 1940, iniciou-se a ligação de Governador Valadares com
os EUA, país que importava a mica aqui extraída (SMED, 2009a).

Com o tempo, a realidade econômica mudou e aumentou a participação dos setores de serviços e
comércio locais. As perspectivas de trabalho diminuíram e com isso as condições de vida
decresceram. Nessa época, começou a imigração de jovens para outros continentes em busca de
melhores condições de vida e trabalho (SMED, 2009a).

Além disso, Valadares é um município com arrecadação per capita bem abaixo da média dos
municípios do mesmo porte. Com IDH de 0,772, a cidade tinha, em 2009, 15 bolsões de pobreza e o
déficit habitacional era de aproximadamente sete mil moradias (SMED, 2009a).

No ano de 2010, só nos EUA, os migrantes brasileiros somavam 1,2 milhão, estimando-se em 50 mil
o número de valadarenses residentes naquele país. É a maior comunidade de brasileiros fora do
Brasil, segundo o Ministério das Relações Exteriores (SMED, 2009a).

Os dados acima são importantes para se entender que o processo de migração constante no
município causou a fragilização da identidade local e dos laços familiares. Esse fato apontou a
prioridade do projeto estratégico da educação valadarense: o fortalecimento da identidade local e
respeito à diversidade para o desenvolvimento sustentável (SMED, 2009a).

Os estudos realizados pela equipe técnica sobre a realidade do município permitiram vislumbrar os
desafios para a implantação da política pública para a educação desejada: construir uma identidade
local; promover o desenvolvimento sustentável; atender às demandas educacionais da infância,
adolescência, jovens e adultos (SMED, 2009a).

Os desafios tornaram-se diretrizes para o trabalho pedagógico na rede. As ações se direcionavam
para construir um currículo novo, ampliar e redefinir os espaços educacionais, oferecendo uma
educação inclusiva, de qualidade para todos os níveis, promovendo a diversidade cultural. Atender à
população que não teve acesso à escola e/ou oportunidade de completar seus estudos (EJA). Ampliar
a oferta de Educação Infantil da rede nas Creches conveniadas e nos Centros de Educação Infantil
dos meios urbano e rural, de acordo com a demanda levantada. Implantar uma política específica
para o campo e transformar as escolas em espaços de cultura com uma gestão democrática e
participativa. Junta-se a todas essas ações melhorar as condições de trabalho do professor, alterando
sua jornada, adequando-a à ETI/GV e definindo uma política de formação continuada, não só para os
professores, mas também para pedagogos, diretores e funcionários administrativos (SMED, 2009a).
As prioridades definidas tornaram-se projetos estruturantes da ETI, como será relatado neste texto.

Os registros feitos em atas e apontamentos da equipe técnica mostravam que pensar uma
organização curricular diferenciada, que atendesse às necessidades da comunidade, conhecendo a
realidade local era imprescindível para a segurança da proposta educacional.
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Com as reuniões constantes da equipe, ficava cada vez mais claro que não se tratava apenas da
ampliação da jornada escolar, mas de se constituir uma escola que oferecesse atividades educativas
diversificadas com oportunidades para todos, vivência democrática nas suas relações, em todos os
seus tempos e espaços: uma proposta educacional com estreita articulação curricular (SMED, 2009a).

A equipe entendia que Educação Integral em uma Escola de Tempo Integral começa pela renovação
curricular para se organizar, então, a extensão do tempo e dos espaços educativos de formação.
Contruiu-se assim, a concepção de Educação Integral que embasaria a escola pretendida.

Dessa forma, a concepção de Escola de Tempo Integral no município de Governador Valadares
fundamenta-se numa educação transformadora, com estreita articulação curricular, comprometida
com a formação integral de seus alunos. Uma educação que considera as fases do desenvolvimento
humano, que respeita a diversidade, valoriza a cultura para o fortalecimento da identidade local e
contribui para que crianças, adolescentes, jovens e adultos, bem como suas famílias, compreendam e
expressem o mundo, utilizando as diferentes linguagens na construção de saberes, competências e
valores (SMED, 2009a).

O conceito de uma educação com responsabilidades ampliadas tem uma história longa no Brasil e
também inspirou a equipe técnica da SMED. No Brasil, vários projetos desenvolveram ações ao longo
das décadas, em busca de uma educação integral, como tentativa de combater o fracasso escolar.
Não podemos falar de Educação Integral no Brasil sem citar dois grandes educadores: Anísio Teixeira
e Darcy Ribeiro. Ambos marcaram a história da educação no país, implantaram uma educação
pública diferenciada, através das Escolas-Parque, na Bahia, na década de 1950, oportunizando às
crianças das classes populares acesso ao conjunto de atividades complementares à escola regular; e
dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), no Rio de Janeiro, na década de 1980, que
eram escolas de horário integral com forte atuação nas áreas da saúde, cultura e educação
(CHAGAS; SILVA e SOUZA, 2012).

Esses educadores que tinham o mesmo ideal, de uma escola pública democrática que contemplasse
a população brasileira, em especial as classes populares historicamente excluídas, influenciaram
muitos intelectuais da educação e são retomados no debate da Educação Integral (MOLL, 2012).

Segundo Gonçalves (2006): “ as propostas de escola de tempo integral, principalmente as propostas
de Anísio Teixeira e de outros educadores de sua geração, representaram, para seus alunos, não um
lugar de confinamento, e sim uma oportunidade para uma vida melhor” (p.03).

Depreende-se da literatura sobre o tema que a Escola de Tempo Integral requer uma nova
organização de tempos e espaços, como também articulação de ações que envolve vários atores
sociais que se tornam corresponsáveis pela educação integral. Dessa forma, tempo e espaço são
variáveis importantes de caráter educativo. Determinadas atividades precisam de espaços específicos
e tempos variáveis sendo importante pensar a utilização pedagógica que se faz desses espaços e dos
tempos em cada atividade. Portanto, só faz sentido ampliar o tempo escolar, se o horário estendido
representar aumento de oportunidades que promovam aprendizagens significativas, enriquecimento
curricular como direito à aprendizagem. Enfim, esse aumento das horas precisa ser qualitativo e
prazeroso para os estudantes (CAVALIERE, 2009; MACHADO, 2012; MOLL, 2012; GONÇALVES,
2006).

Todos nós sabemos que a aprendizagem se dá desde o nascimento e continua por toda vida.
Acontece primeiro nas famílias, com os pais, avós, tios e parentes, ao longo da trajetória escolar, na
sociedade, em espaços formais e informais e com diversos atores. A escola não deve ser uma
instituição de acesso somente ao conhecimento formal. Em se falando de educação integral, a
aprendizagem deve ser ampliada de maneira a atingir todos os aspectos do ser humano, fortalecendo
o papel cultural e social da escola.
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Nesse sentido, segundo Gonçalves (2006) “a educação escolar precisa ser repensada, de modo a
considerar as crianças e os adolescentes sujeitos inteiros, levando em conta todas as suas vivências,
aprendizagens” (p.04). Entende-se que considerar o sujeito inteiramente é observá-lo em sua
dimensão multidimensional o que significa levar em conta aspectos sociais, biológicos, cognitivos e
afetivos também (MOLL, 2012). Implica, portanto, uma ação educacional mais abrangente e variada
de formação dos sujeitos, sustentada por um Projeto Político Pedagógico imprescindível ao ato
educativo.

Todas essas questões são prioritárias para se pensar uma escola justa e democrática. Uma Escola de
Tempo Integral, ao estender o tempo e readequar seus espaços, deve estar atenta aos novos saberes
e destinada a garantir o desenvolvimento e bem-estar das suas crianças, adolescentes, jovens e
adultos, integralmente.

O EXERCÍCIO DE PENSAR A ETI DE GOVERNADOR VALADARES

O trabalho apresentado aqui se enquadra como relato de experiência, documental, bibliográfico, de
natureza qualitativa, com o objetivo de descrever o caminho percorrido pela equipe técnica da
SMED-GV para implantação da ETI-GV, que se deu em 2010, para todas as escolas dos meios
urbano e rural.

Na época, já havia alguns trabalhos desenvolvidos em outros estados com bons resultados.
Pesquisas feitas na internet pela equipe técnica da Secretaria revelaram algumas experiências
exitosas como da cidade de Apucarana/PR, com a implantação do tempo integral na Educação Infantil
e Ensino Fundamental - anos iniciais; Campo Grande, no Estado do Mato Grosso; Belo Horizonte, em
Minas Gerais; Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro e outras.[i]

Essas consultas à internet deram início ao exercício de pensar a ETI/GV. Formou-se uma equipe com
representantes dos pedagogos do Departamento de Ensino, dos inspetores do Departamento de
Organização Escolar, dos demais setores (transporte e alimentação escolar, setor administrativo) e a
Secretária Municipal de Educação, perfazendo um total de aproximadamente 15 pessoas, que
reuniam-se, semanalmente, sob a coordenação do Instituto Cultiva[ii], para estudos e desenho do
cenário social, econômico e educacional do município.

O cenário desvendado indicou as necessidades/demandas da rede e encaminhou os estudos. A partir
daí a equipe priorizou sete projetos chamados estruturantes da Escola de Tempo Integral/GV: Escola
de Tempo Integral, Educação Infantil, Reformulação Curricular, Reorganização da Jornada, Educação
Especial/Inclusiva, Educação do Campo e Educação de Jovens e Adultos. A equipe dividiu-se em
sete grupos que representavam os projetos estruturantes com a responsabilidade de apresentar os
encaminhamentos discutidos para cada um, socializando-os com todos, quinzenalmente. Importante
relatar que, mês a mês, a equipe expunha no espaço da Secretaria, através de cartazes, o
desenvolvimento do trabalho dos grupos com as atividades realizadas, tornando públicas as ideias e a
trajetória percorrida.

Paralelo a esse movimento na Secretaria, o Governo Municipal organizou outros grupos, com o intuito
de pensar a estrutura e os recursos financeiros necessários para o funcionamento e manutenção das
escolas. Dessa forma, todos os aspectos foram discutidos, com prioridade para a questão curricular.

A equipe foi caminhando, desenhando a proposta e a escola que queria, ou seja, uma escola que
promovesse a identidade local e a formação para o desenvolvimento sustentável sem desconsiderar o
contexto e a visão ampla de mundo; que, ao ampliar o tempo de permanência do aluno, ampliasse
também as oportunidades de aprendizagens para todos, por meio de novas metodologias e atividades
educativas diversas; que utilizasse de forma articulada e melhor, o espaço escolar e outros espaços
públicos na comunidade, enfim, uma escola prazerosa onde crianças, adolescentes e jovens
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aprendessem e se sentissem bem ( SMED, 2009a).

À medida que se planejava e idealizava a Escola de Tempo Integral, questionamentos surgiam de
como tornar realidade a implantação, se para algumas escolas com estrutura adequada ou para todas
ou ainda como um projeto piloto da rede.

A rede contava, em 2009, com 52 escolas, distribuídas nos meios urbano e rural. (29 no meio urbano
e 23 no meio rural), 23 creches conveniadas, 24 mil alunos, 3.700 servidores: professores, técnicos,
pessoal administrativo. Atendia à Educação Infantil, ao Ensino Fundamental de 09 anos, à Educação
de Jovens e Adultos e aos alunos com necessidades educacionais especiais e altas habilidades.

Tratava-se de um investimento alto e de estabelecer prioridades que fossem coerentes com a
proposta pretendida. Depois de muita reflexão, chegou-se ao consenso de que a ETI/GV precisava
ser uma escola inclusiva, para todos, para todas as escolas e todos os níveis: Educação Infantil e
Ensino Fundamental de nove anos. Necessário se fazia, assim, preparar os funcionários para a
escola que surgia, apresentando a proposta curricular pensada.

PROPOSTA CURRICULAR – DESENHO DA MATRIZ

Com a concepção formada e a proposta curricular idealizada pela equipe, era necessário elaborar
documentos que subsidiassem o trabalho dos professores e formalizassem o pensamento da equipe.
A estrutura curricular então constituída indicava a seguinte lógica: uma estratégia educacional voltada
para o fortalecimento da identidade social e respeito à diversidade para o desenvolvimento
sustentável; os três eixos temáticos estabelecidos e as disciplinas distribuídas nos eixos,
considerando o campo de abrangência e afinidades de conteúdos para o desenvolvimento humano.

Seguindo esse caminho, iniciou-se a elaboração do Caderno de Diretrizes Curriculares (Caderno 1) e
dos Cadernos Temáticos (Cadernos 2, 3 e 4), que norteariam o trabalho pedagógico nas escolas.

O Caderno Temático 1 contém toda a fundamentação sobre a Escola de Tempo Integral: o histórico
da realidade do município com suas necessidades, a jornada do professor, a forma como o currículo
foi pensado. Esse primeiro caderno contextualizava os educadores e funcionários para a Escola
pretendida e que precisava ser abraçada por todos (SMED, 2009a).

Os Cadernos Temáticos 2, 3 e 4 foram elaborados para os professores dos diversos conteúdos,
apresentando o currículo da rede municipal (multidisciplinar e dividido em eixos temáticos) e as
necessidades educacionais de cada Ciclo de Desenvolvimento Humano e cada Modalidade de
Ensino. Esses cadernos orientavam e subsidiavam o trabalho dos professores em seus conteúdos,
pois traziam a proposta curricular, os eixos temáticos e suas ênfases.

O caderno 2, direciona-se para o Eixo “Identidade e Diversidade”, que tem como principal objetivo a
construção de uma identidade local, que contribui para o desenvolvimento social, econômico, político
e cultural do município de Governador Valadares, de forma sustentável. Também tem como foco a
diversidade em toda sua amplitude, fortalecendo os grupos como partes integrantes e ativas da
sociedade e proporcionando o fortalecimento de valores como respeito, tolerância e solidariedade.
Formavam esse Eixo, as disciplinas: História/Filosofia/ Sociologia/ Ensino Religioso/ Educação Física/
Movimento/O Brincar (SMED, 2009b).

O Caderno 3 contém o Eixo “Comunicação e Múltiplas Linguagens” que visa ao processo de
construção da comunicação através das diversas formas de linguagens e ao domínio das novas
tecnologias, propiciando ao aluno melhor interação com o meio e novas perspectivas para melhoria
da qualidade de vida. Constituiam esse Eixo as disciplinas: Língua Portuguesa/Linguagem Oral e
Escrita/ Matemática/ Língua Estrangeira Moderna/Arte. (SMED, 2009c).
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O Caderno 4 traz o tema “Sustentabilidade e Protagonismo ”, eixo que trabalha as diversas formas
de organização da produção, economia e trabalho, provocando o despertar de novas lideranças e a
construção de outro modelo de desenvolvimento do município, de maneira sustentável e melhor
distribuída. As disciplinas agrupadas neste Eixo eram: Ciências da Natureza/Conhecimento do meio/
Geografia/Natureza e Sociedade (SMED, 2009d).

O Caderno 1 define eixo temático como: “Tema amplo originário de uma situação-problema
(necessidade social e pedagógica previamente identificada), a ser trabalhado por meio da articulação
de várias disciplinas dos diversos campos do conhecimento” (SMED, 2009a).

Ao adotar a noção de eixos temáticos, entende-se que esses superam os conteúdos fechados,
rompendo com o isolamento de cada disciplina, indicando um caminho curricular que vai ao encontro
da educação integral pretendida. Propõe-se um diálogo entre os três eixos a partir da estratégia
educacional construída e as ênfases/temas de cada eixo, especificadas nos cadernos temáticos.

Importante ressaltar a presença da tecnologia na proposta curricular, através da Informática
Educacional, conteúdo que perpassa todos as disciplinas, em todos os eixos. Ao incluir a Informática
Educacional no currículo, defende-se o computador como instrumento pedagógico de apoio às
disciplinas ligadas aos eixos temáticos, preparando os alunos para uma sociedade informatizada
(SMED, 2009a).

Dessa forma, a proposta vislumbrou um currículo multidisciplinar, organizando as disciplinas nos três
eixos temáticos, que dialogam entre si e com o projeto estratégico vinculado à identidade social e
respeito à diversidade.

A integração curricular desejada reorganizava o currículo escolar e apresentava uma tipologia mais
ampla de conteúdos fundamentais: conceituais, procedimentais e atitudinais (SMED, 2009a). Por
conteúdos conceituais entende-se aqueles compostos por conceitos, princípios e fatos (SABER); os
procedimentais são aqueles constituídos por metodologias de construção de conhecimentos (SABER
FAZER) e os atitudinais são formados por valores, atitudes e normas (SER).

Essa organização procura chamar a atenção do educador para o mundo em constante transformação.
Entende-se que é tão importante estudar conhecimentos já cristalizados e validados socialmente
quanto saber buscar, produzir e utilizar novos conhecimentos.

O objetivo da Secretaria era a formação integral de crianças, adolescentes e jovens. A formação
integral onde os conteúdos se ampliassem no processo educativo e ganhassem significado e
concretude, a partir dos eixos temáticos.

A partir daí uma terceira dimensão foi incorporada: os Ciclos de Desenvolvimento Humano.

Com a incorporação de mais uma dimensão, estabeleceu-se as ênfases do currículo das escolas da
rede, levando-se em conta os níveis de ensino, a idade, o ciclo do desenvolvimento humano e os
eixos temáticos. Só então a equipe passou a elaborar as tabelas curriculares por etapas de
desenvolvimento humano (Educação Infantil, Ciclo da Infância, Ciclo da Pré-adolescência, Ciclo da
Adolescência e Educação de Jovens e Adultos), procurando garantir a continuidade e
aprofundamento da construção dos conhecimentos básicos; o desenvolvimento da capacidade
humana de articular significados coletivos e de compartilhá-los em diferentes situações de
comunicação verbal e não verbal, e a preparação dos nossos educandos para participação ativa na
vida social (SMED, 2009a).

Com os cadernos encaminhados e em fase de acabamento, outras ações puderam ser realizadas
ainda em 2009 como reuniões para apresentação da proposta da E.T.I. com as secretarias
municipais, sociedade civil, diretores, pedagogos e em todas as escolas com os professores e
funcionários administrativos. As reuniões realizadas nas escolas com professores e funcionários
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administrativos eram momentos para que os mesmos expusessem suas dúvidas e discutissem a
proposta da ETI. Após esses encontros, a equipe orientava para que ocorressem também discussões
internas em cada escola. Foram abertos espaços virtuais que possibilitavam a continuidade dos
debates.

A Secretaria também realizou dois seminários para debater sobre o tema: Seminário do Campo e
Seminário da ETI em Governador Valadares. A realização de seminários consistiu em estratégia para
fomentar o diálogo e esclarecer os diferentes aspectos da proposta e de sua implantação. Nesses
seminários, as maiores dúvidas surgidas foram sempre com relação à carga horária de trabalho do
professor e sua situação funcional no município. Havia também preocupação com a questão estrutural
das escolas municipais.

As reuniões realizadas com as secretarias municipais e as tentativas de buscar parceiros para a
realização de projetos que ajudariam a consolidação da ETI/GV não trouxeram bons resultados, como
se pode constatar em avaliações posteriores da proposta (UFMG, 2012).

É nesse contexto de estudos, reuniões e elaboração da proposta que surge o Programa Mais
Educação (PME), instituído através da Portaria Interministerial nº 17, de 24 de abril de 2007 (BRASIL,
2007) como uma estratégia que induzia a ampliação da jornada escolar através de atividades
educativas coordenadas pela escola.

A SMED aderiu ao Programa no final de 2009, prevendo que o mesmo ajudaria na implantação da
ETI com recursos financeiros e humanos para o desenvolvimento das oficinas, escolhidas nos
macrocampos disponibilizados. Como o Programa exigia o mínimo de 07 horas diárias para que a
escola fosse considerada uma Escola de Tempo Integral, a Secretaria estabeleceu, então, um turno
único de 08 horas diárias para as escolas do meio urbano e do meio rural. Com isso, espaços foram
alugados para comportar toda a demanda de alunos e esses espaços tornaram-se anexos das
instituições.

A inserção do PME viabilizou a organização da jornada ampliada, mas demandou um trabalho de
buscar aceitação por parte dos docentes para com os outros agentes oriundos do Programa que
chegariam às escolas, o que gerou tensões iniciais no cotidiano da escola, como estudos apontam
(ALMEIDA, 2013; UFMG, 2012).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Escola de Tempo Integral de Governador Valadares foi implantada universalmente em todas as 52
escolas dos meios urbano e rural, em 2010, após o desenvolvimento de um trabalho de equipe
constante, reflexivo e determinado, realizado durante todo o ano de 2009. A cada passo dado no
planejamento e execução de ações, podia-se vislumbrar o surgimento de uma proposta curricular com
bases sólidas, concepção formada e determinação de todos.

O processo de implantação do Tempo Integral provocou a equipe da SMED, os profissionais da
educação da rede, as famílias e a sociedade civil organizada, fazendo com que voltassem o olhar
para a necessidade urgente de concepções novas e ações mais contundentes na Educação.

Para se implantar uma Escola de Tempo Integral é preciso vontade política, determinação,
investimento, entendendo a Educação como prioridade de governo. Necessário também se faz um
trabalho em rede, unindo todas as Secretarias em prol de uma educação de qualidade. Cultura,
Esporte, Saúde, Assistência Social, Agricultura e Meio Ambiente, todas interligadas em um propósito
único: promover o desenvolvimento sustentável do município tendo a Educação como instrumento
poderoso e eficaz na transformação de velhos conceitos políticos e sociais. Mas, envolver outros
atores nesse processo educacional é desafiador e requer estratégias e ações coordenadas que
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ajudem a consolidar a intersetorialidade.

Em 2012, o Grupo Territórios, Educação Integral e Cidadania (TEIA), da Universidade Federal de
Minas Gerais, apresentou em relatório os resultados da pesquisa de monitoramento da ETI/GV[iii],
onde apontou como dificuldade encontrada o estabelecimento de uma política intersetorial.

Embora seja configurada como uma política pública municipal, a ETI ainda não
congrega esses diferentes sujeitos de modo a otimizar as possibilidades de
atendimento às demandas que gera. Criar estratégias para sanar essa
dificuldade torna-se um desafio importante na medida em que, conforme vêm
apontando diversos estudos, a própria noção de integralidade da educação
pressupõe um trabalho complexo, cujo êxito é mais facilmente viabilizado a
partir de ações coordenadas e efetivamente integradas (UFMG, 2012, p.143).

A ETI/GV demandou a organização pedagógica prévia por espaços educativos (cantina, quadra
esportiva, salas de leitura, salas de informática e de arte, escovódromos, banheiros com chuveiro,
áreas para atividades diferenciadas). O PME enriqueceu a proposta inicial e as atividades do mesmo
se integraram à matriz curricular, de forma alternada com os conteúdos obrigatórios, e não no
contraturno, consolidando um projeto pedagógico único.

Importante ressaltar, também, que foi imprescindível estruturar a formação continuada dos
professores, pedagogos, gestores e todos os demais profissionais envolvidos, acompanhando e
assessorando os profissionais em suas necessidades. Para desenvolver um bom trabalho em sala de
aula, o professor precisar ter garantidas as condições para tal: espaço adequado, material didático
acessível, sala de estudo e planejamento, livros para formação de educadores nas diversas áreas.
Outra questão importante é pensar o horário do professor, de maneira a favorecer o desempenho do
aluno nas aulas e nas oficinas. O professor precisa ter dedicação exclusiva na escola de tempo
integral, com espaços reservados para momentos de estudos coletivos, planejamentos, correção de
trabalhos e outros. Para tal, a Secretaria realizou concurso em janeiro de 2010, abrindo vagas para
cargos de 40h semanais, em função da jornada ampliada e da Escola de Tempo Integral. Aos efetivos
nas escolas, foi concedido o direito de optar pela jornada de 40h.

O relatório conclusivo da pesquisa de monitoramento da ETI/GV, do grupo Territórios, Educação
Integral e Cidadania- TEIA/UFMG (2012), cita como ponto favorável na experiência analisada a
formação de professores que foi realizada de modo contínuo pela equipe pedagógica no processo de
implementação da ETI.

Isso mostra a importância e a necessidade de que, em qualquer processo de
implantação, principalmente nos que dizem respeito a uma proposta inovadora
como a Escola de Tempo Integral, haja uma política de formação em serviço,
que acompanhe e avalie o percurso que está sendo construído no dia a dia
das escolas (p.1401).

Muitos desafios foram discutidos pela equipe como o medo, o comodismo e a resistência às
mudanças por parte de muitos profissionais da rede; a adaptação aos prédios anexos das escolas,
alugados para comportar toda a demanda, posto que a rede física não dispunha de dependências
suficientes para tal; a mudança na rotina dos servidores e nos espaços das escolas; a nova rotina
familiar, o momento do almoço e a dificuldade de organização das escolas para a oferta de quatro
refeições diárias, dentre outros, e são objeto de análise no relatório do TEIA (UFMG, 2012).
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Neste artigo, o foco está no currículo e nas experiências vividas para construí-lo coletivamente como
base de uma proposta bem sustentada e coerente com os ideais e necessidades locais.

Dessa forma, pensar a Escola de Tempo Integral foi um exercício fundamental para viver o momento
de implantação com segurança e com uma equipe preparada para acompanhar e monitorar as ações
desenvolvidas. A ETI/GV, hoje, após oito anos de implantação persiste e resiste ao tempo, mas com
outros contornos que descaracterizam a proposta inicial. Também o PME foi reformulado com sua
ênfase voltada para as disciplinas como o Novo Programa Mais Educação (BRASIL, 2016),
diferentemente das oficinas e macrocampos propostos em 2009. A correção de rumos se faz
importante, bem como a elaboração de indicadores de qualidade, para que, mesmo alterando sua
forma, não se perca o propósito da educação integral.
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