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RESUMO

A escola em tempo integral é a meta 06 do Plano Nacional de Educação 2014-2020 e todos os municípios devem matricular 50% de seus alunos em tempo integral até o final de

vigência do Plano.  Esta experiência ainda é incipiente na educação pública dos municípios brasileiros e o desafio de implantá-la é a realidade para todos os gestores  de

educação municipal. Este trabalho propõe levantar dados para subsidiar um programa de Escola em Tempo Integral no Município de Campanha- MG. A metodologia

desenvolvida  é pesquisa de campo de natureza exploratória, na abordagem quantitativa e qualitativa com consulta direta aos gestores de educação sobre suas expectativas e

perspectivas para uma escola de tempo integral. Foram consultados gestores de oito escolas de educação básica,  de uma instituição de educação não formal,  da Secretaria de

Educação e do Conselho Municipal de Educação.  Os dados estão em fase de sistematização e os resultados prévios demonstram expectativas quanto à elaborar um modelo de

educação integral que possa aproveitar a estrutura física existente e a necessidade de capacitação para os professores que vão conduzir as turma e a própria escola. De forma

geral, todos os gestores manifestam a necessidade de reorganizar os projetos pedagógicos conforme esta nova metodologia. Estes resultados após quantificados serão

encaminhados à Secretaria e ao Conselho Municipal de Educação  para compor diagnóstico da situação e embasar planejamentos e decisões. Este projeto se justifica como uma

oportunidade na academia e na sociedade para integrar a pesquisa e a extensão, gerando benefícios à formação de professores e à educação pública. 

Projeto 1


