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RESUMO

O projeto “Escola de Helena” se constitui como um projeto de educação integral, financiado em parte pelo Programa Mais Educação e desenvolvido por meio de uma parceria

entre a Fundação Helena Antipoff (FHA) e três escolas estaduais do entorno, atendendo a mais de 600 crianças, do primeiro ao nono ano do Ensino Fundamental, no contraturno

escolar. Tendo como perspectiva os macro campos da educação integral, a pesquisa objetiva evidenciar como tem se dado a constituição do currículo no “Projeto Escola de

Helena”, em seus aspectos práticos e teóricos. Destaca-se que seu objetivo é verificar na prática o funcionamento do Projeto “Escola de Helena”, buscando-se ligações entre o

currículo desenvolvido neste projeto e aquele efetivado pelas escolas parceiras. Além disso, pretende-se compreender os objetivos das oficinas ofertadas, evidenciando-se o que

está implícito em seu currículo, verificando as possíveis incongruências entre o previsto e o praticado na execução do programa de educação integral. Entre outros aspectos, a

pesquisa justifica-se na medida em que o “Projeto Escola de Helena” é considerado pela Secretaria de Estado da Educação (SEE-MG) como uma das experiências piloto da

educação integral, no âmbito da educação estadual. A fim de elucidar tais questões, utiliza-se referencial teórico dedicado aos estudos da educação integral no Brasil, assim

como aos aportes da teoria crítica do currículo. A análise dos documentos legais que versam sobre o assunto complementa o entendimento sobre o tema. Tendo como orientação

a abordagem qualitativa, adota-se como métodos de pesquisa a entrevista semiestruturada, a aplicação de questionários, a análise de documentos, e a atenção aos informantes.

As análises iniciais indicam a inexistência de interação entre uma das escolas parceiras e o projeto “Escola de Helena”, fator que compromete a interação curricular entre o

projeto e a escola, além de comprometer o bom desenvolvimento do projeto nos moldes como fora proposto.
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