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RESUMO

O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados preliminares da pesquisa “Projeto de Educação Integral no Polo Fundação Helena Antipoff: diálogos com a perspectiva

educacional antipoffiana”, realizada com estudantes de 10 e 16 anos de idades que participam do Projeto de Educação Integral do Estado de Minas Gerais na Fundação Helena

Antipoff, em Ibirité. A pesquisa busca compreender os interesses dos alunos, objetivando propor alternativas pedagógicas em articulação com os macrocampos do Programa

Mais Educação do Governo Federal. O Programa visa a ampliação da jornada escolar, ofertando atividades baseadas nos macrocampos propostos pelo Ministério da Educação.

Apesar do Ministério da Educação definir algumas atividades para serem trabalhadas conforme os macrocampos, cada escola poderá propor atividades que considerem o

contexto social dos sujeitos. Para efetivação da pesquisa está sendo replicado o inquérito “Ideais e Interesses das Crianças de Belo Horizonte” em um universo de cerca de 300

crianças e adolescentes de quatro escolas estaduais da região de Ibirité, por meio de dois procedimentos distintos: questionário impresso e formulário online do Google Docs. A

amostra analisada inicialmente é de 114 questionários, destes 67 meninos e 47 meninas.  Os dados foram organizados de acordo com categorias de análise previamente

estabelecidas, por meio de uma comparação entre os meninos e as meninas. Resultados preliminares evidenciam que as preferências dos alunos dialogam com os macrocampos

propostos pelo Programa Mais Educação, principalmente, com o item Esporte e Lazer e Acompanhamento Pedagógico. A análise final dos dados ainda estão em processo, mas

acreditamos que a pesquisa poderá contribuir para ações mais efetivas e humanizadoras entre as escolas envolvidas no Projeto de Educação Integral no Polo Fundação Helena

Antipoff. 
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