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RESUMO

O objetivo deste trabalho é discutir a educação integral e(m) tempo integral a partir da materialização do Programa Mais Educação (PME) numa escola pública da rede municipal

de Carangola/MG. Essa reflexão integra o projeto de extensão “Fórum Itinerante de Educação Integral E(M) Tempo Integral” e se particulariza ao abordar os desafios da atuação

dos monitores na referida escola. O projeto é desenvolvido por meio de reuniões entre sua equipe, a equipe responsável pelo PME no âmbito municipal, e com as equipes das

duas escolas que ampliam a jornada escolar no município em questão. São desenvolvidos fóruns de discussão a partir das demandas das escolas. O caminho tomado por este

recorte foi trilhado a partir de reuniões do fórum desenvolvido em uma escola que implementa o PME, em documentos norteadores da prática desse programa e num estudo

bibliográfico a partir de autoras que discutem a educação integral, como Cavaliere (2007, 2009, 2014) e Coelho(2009,2013), concebendo que a educação para ser integral deve

contemplar a multidimensionalidade do sujeito (COELHO, 2009), e considerando que somente mais tempo na escola ou sob sua responsabilidade não configura uma educação

integral (CAVALIERE, 2009). Essas discussões têm propiciado e induzido reflexões acerca das práticas educativas de educação integral e(m) tempo integral, criando

oportunidades de crescimento mútuo entre escola e universidade onde conhecimentos são partilhados e construídos. As discussões empreendidas junto à equipe da escola em

questão apontam a necessidade de articulação das atividades desenvolvidas no turno e contraturno, bem como a preparação dos monitores para tal articulação de forma a se

contemplar, na formação dos alunos, conhecimentos para além dos que são trabalhados no turno regular de forma integrada e evitando e hiperescolarização. 

Projeto 1


