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Resumo

Neste trabalho pretendemos analisar e discutir o panorama geral sobre a educação
integral: bases históricas e legais da escola de tempo integral no Brasil, mais
especificamente objetivamos dar visibilidade a experiência em Educação Integral
do Município de Oriximiná-Pa, tornando-a parte das analises e debates mais
amplos. O tema da educação integral, dentro das políticas públicas de educação no
Brasil, embora não seja um tema novo, ainda não se apresenta como parte do
domínio teórico e prático dos educadores do mundo contemporâneo brasileiro.
Para enraizamento da política pública de Educação integral no país, o Programa
Mais Educação, instituído pela portaria interministerial nº17/2007, estabelece-se
como uma estratégia do governo federal promotora da ampliação de dimensões,
tempos, espaços e oportunidades educativas. As instituições educacionais
enfrentam o desafio de desenvolver práticas pedagógicas que promovam
experiências capazes de desenvolver habilidades cognitivas e intelectuais, afetivas,
físicas, éticas e sociais as quais deverão ser expressas e regulamentadas por meio
do projeto político pedagógico, que deve prever, entre outros aspectos, as
mediações e compartilhamentos entre diversos atores, instituições e territórios de
vida. O presente  trabalho  é  resultado parcial dos estudos  realizados  no projeto
de pesquisa  em andamento, “Experiências em Educação Integral nas escolas da
rede Municipal de ensino de Oriximiná -Pa: uma nova experiência de tempo na
cultura escolar no período de 2010 a 2014 -  limites e desafios.”,  desenvolvido  no
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Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal do Oeste do
Pará (PPGE/UFOPA).



                  www.semgepec.ufscar.br
             27, 28, 29 e 30 de outubro de 2015


