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RESUMO

O objetivo desse trabalho é discutir sobre a educação integral e(m) tempo integral, especialmente no que tange à atuação dos sujeitos, e sua materialização na Rede Municipal

de Educação de Carangola/MG. Tal reflexão integra o projeto de extensão “Fórum Itinerante de Educação Integral e(m) Tempo Integral” – PAEX/2016, que é desenvolvido a partir

de reuniões semanais com a equipe na universidade, além de encontros itinerantes nas escolas com os sujeitos envolvidos com a implementação dessa proposta educativa. Este

trabalho toma como base as discussões empreendidas nas reuniões já realizadas nas duas escolas municipais que implementam a ampliação da jornada escolar, assim como no

encontro de abertura do projeto e no I fórum realizado, cujo tema, a partir das demandas de uma das escolas, foi os sujeitos em atuação no Programa Mais Educação (BRASIL,

2007, 2010). As discussões e as análises subsidiaram-se especialmente em documentos do PME, em Libâneo (2014) e Titton (2008), levando em conta que tais perspectivas

permitem a realização de pontos e contrapontos acerca da atuação de tais sujeitos. As considerações parciais apontam que a atuação do voluntariado no contraturno escolar

revela desafios quanto aos elementos pedagógico-didáticos necessários à sua atuação na escola, além das precárias condições de trabalho com que contam, desafios à

materialização da proposta, conforme já apontado por Libâneo (2014). Por outro lado, valoriza a pluralidade de saberes e reconhece as distintas formas de conhecimento, ponto

demarcado por Titton (2008), no que tange à mediação de “educadores” da comunidade.  As reuniões, fórum e encontros têm se constituído como instrumento reflexivo para os

atores envolvidos direta e indiretamente na ampliação da jornada escolar no município, bem como para estudantes da UEMG, fortificando a compreensão do tema da educação

integral e(m) tempo integral como essencial à formação de professores.
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