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APRESENTAÇÃO

 Este Caderno Orientador pode 
ser utilizado tanto como material para 
subsidiar o Coordenador na preparação 
da oficina quanto como roteiro para as 
atividades por ele conduzidas. Nele o 
Coordenador encontrará orientações sobre 
a organização das atividades da oficina e 
também os textos que serão utilizados para 
sua leitura, fundamentação e preparação. 
 A temática que será abordada 
no Programa Formação em Ação 1º 
semestre/2015 parte da discussão, em âmbito 
nacional, sobre a Educação Integral por meio 
da ampliação da jornada nas escolas públicas, 
o que suscita reflexões sobre a função social 
da escola na perspectiva da formação integral 
(ética, cultural, política, estética, física e cognitiva) do ser 
humano.
 Essa discussão está presente na Política de Educação Integral 
em Jornada Ampliada da rede estadual de ensino do Paraná que propõe 
possibilitar à comunidade escolar repensar a educação na sua dimensão formadora, 
propiciando aos educandos experiências significativas de aprendizagens.
 Considerando essa premissa, a oficina do Programa Formação em Ação 1º 
semestre/2015, intitulada Educação Integral em Jornada Ampliada, tem como 
objetivos: 

a) apresentar a Política de Educação Integral em Jornada Ampliada da 
Rede Estadual de Ensino do Paraná;

b) explicitar as três possibilidades de organização de ampliação da 
jornada escolar;

c) suscitar a discussão sobre a avaliação das atividades em jornada 
ampliada que a escola já oferta, culminando com a construção coletiva 
de critérios para um instrumento de acompanhamento e avaliação 
dessas atividades.
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 A oficina está organizada em dois períodos de trabalho: manhã e tarde. Para o período 
da manhã estão planejados estudos e reflexões sobre o histórico nacional e estadual da 
Educação Integral e a organização da Política da Educação Integral em Jornada Ampliada 
na rede estadual de ensino do Paraná (Atividade 1). Na sequência, a realização de uma 
plenária para apresentar as principais ideias discutidas no texto articuladas com a realidade 
da escola (Atividade 2). Além disso, a socialização, por meio da apresentação de vídeos, de 
experiências exitosas realizadas nas atividades de ampliação de jornada (Atividade 3).
 Para o período da tarde estão previstos estudos e reflexões sobre as dimensões 
e indicadores para a elaboração do Instrumento de Acompanhamento e Avaliação das 
Atividades de Ampliação de Jornada Escolar na Rede Estadual de Ensino do Paraná 
(Atividade 4). Logo após, análise reflexiva do Quadro I onde são abordados os aspectos 
mais relevantes e recorrentes apontados pelas escolas com relação ao acompanhamento e 
avaliação das atividades de ampliação de jornada (Atividade 5). A seguir, apontamentos dos 
desafios e possibilidades relacionados às dimensões e indicadores elencados no Quadro II, 
para construção coletiva do Instrumento de Acompanhamento e Avaliação das Atividades 
de Ampliação de Jornada Escolar na Rede Estadual de Ensino do Paraná (Atividade 6). E 
por fim, uma plenária para socializar os apontamentos que resultarão em um documento 
único produzido pela escola (Atividade 7).

CRONOGRAMA DE TRABALHO

Período Atividade Organização

Manhã

- Recepção dos professores, informes gerais e abertura.

- Apresentação, aos participantes, da proposta de trabalho da 
oficina Educação Integral em Jornada Ampliada.

no coletivo

Atividade 1: Estudos e reflexões sobre o histórico nacional e 
estadual da Educação Integral e a organização da Política de 
Educação Integral em Jornada Ampliada na rede estadual de 
ensino do Paraná.

pequenos 
grupos

Atividade 2: Plenária para apresentação das ideias discutidas 
no texto articuladas com a realidade da escola.  no coletivo

Atividade 3: Socialização, por meio da apresentação de 
vídeos, de experiências exitosas realizadas nas atividades de 
ampliação de jornada. 

 no coletivo
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Tarde

Atividade 4: Estudo e reflexão sobre as dimensões e 
indicadores para a elaboração do Instrumento de Acompanhamento 
e Avaliação das Atividades de Ampliação de Jornada Escolar na Rede 
Estadual de Ensino do Paraná.

7 grupos

Atividade 5: Análise reflexiva do Quadro I sobre os aspectos 
mais relevantes e recorrentes apontados pelas escolas no 
acompanhamento e avaliação das atividades de ampliação de 
jornada.

7 grupos

Atividade 6: Apontamentos dos desafios e possibilidades 
relacionados a cada dimensão e indicadores elencados 
no Quadro II, para construção coletiva do Instrumento de 
Acompanhamento e Avaliação das Atividades de Ampliação de Jornada 
Escolar na Rede Estadual de Ensino do Paraná.

7 grupos

Atividade 7: Plenária para socialização dos apontamentos 
e elaboração de um Quadro único pela escola (utilização do 
Quadro II).

no coletivo

Para os trabalhos em grupos será 
necessário eleger um mediador (responsável 
por coordenar a leitura do texto e organizar 
as questões); um redator (responsável por 
registrar as discussões realizadas no grupo); e 
um orador (responsável por apresentar para a 
plenária, as discussões ocorridas).

Contamos com o seu apoio na condução 
das atividades na escola. 

Boa oficina!

CRONOGRAMA DE TRABALHO
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ATIVIDADE 1
Estudos e reflexões sobre o histórico nacional e estadual da Edu-
cação Integral e a organização da Política de Educação Integral 
em Jornada Ampliada da rede estadual de ensino do Paraná.

 Essa atividade, que será realizada em pequenos grupos, tem como objetivos:

• apresentar o histórico da Educação Integral no Brasil e no Paraná;

• explicitar as três possibilidades de ampliação de jornada escolar ofertadas 
na rede estadual de ensino;

• refletir sobre o objetivo e princípios da Educação Integral em Jornada 
Ampliada da rede estadual de ensino;

• discutir como a proposta de Educação Integral em Jornada Ampliada está 
sendo desenvolvida na escola.

 

 
POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM JORNADA AMPLIADA DA 

REDE ESTADUAL DE ENSINO DO PARANÁ 1

Educar, por meio de uma perspectiva de Educação Integral organizada em turno 
único ou em turno e contraturno, implica desenvolver as atividades escolares por meio de 
organizações que compreendam a diversidade do pensamento pedagógico e dos conteúdos 
disciplinares. Tal perspectiva propicia aos nossos educandos um aprofundamento de 
sua formação escolar, na qual o conhecimento não está centrado no simples repasse de 
conteúdos, mas é construído por meio de experiências que, vinculando práticas, teorias e 
pensamentos, integram a instituição escolar à comunidade.

1  Texto organizado pela Equipe DEB/SEED a partir do documento orientador da Política de Educação Integral do Paraná (em construção pela 
equipe da Educação Integral).

Coordenador:

Cada mediador deverá realizar as discussões das questões que o texto apresenta 
e o redator deverá registrar as considerações do grupo que serão apresentadas pelo 
orador na plenária (atividade 2).
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Na Educação Integral em jornada ampliada o processo educativo requer ações 
pedagógicas congruentes às dimensões humanas, exigindo, portanto, ações pedagógicas 
múltiplas que fomentem o repensar curricular. Esse repensar deve-se à constante mudança 
de estruturas sociais, de valores humanos e das condições de vida em sociedade. Enfim, 
das diferentes realidades que se mostram no cotidiano das unidades escolares.

As diferentes realidades desafiam o objetivo comum a todos os educadores, qual 
seja o de possibilitar ao educando meios de emancipação, de conquista da cidadania, de 
lutas pelo respeito aos direitos humanos e da construção de uma sociedade cada vez mais 
justa. Para o alcance desse objetivo o processo educativo deverá considerar, contemplar e 
harmonizar, na organização do trabalho pedagógico, os diferentes aspectos que constituem 
as dimensões científica, ética e artística do conhecimento.

Na oferta da Educação Integral a comunidade deve ser considerada parte ativa 
e insubstituível na gestão de suas necessidades educacionais e na decisão e escolha das 
atividades pedagógicas a serem desenvolvidas na ampliação da jornada escolar. 

A organização da Educação Integral teve início no Brasil em meados do século XX. 
Nesse período, o professor Anísio Teixeira, na época Secretário de Estado da Educação da 
Bahia, concretizou a Educação Integral com a criação do Centro Educacional Carneiro 
Ribeiro (CECR), na cidade de Salvador, na década de 50. Desde então, inúmeros outros 
educadores têm desenvolvido propostas no sentido de um aprimoramento das práticas 
educacionais por meio da ampliação da jornada escolar dos estudantes.

O CECR era destinado aos jovens pobres e era composto por Escolas-classes e 
Escolas-parques, onde eram ofertadas aos estudantes atividades de estímulo ao trabalho, 
às artes, à prática de atividades físicas, de comunicação e expressão social e de incentivo à 
leitura, além de assistência médica, odontológica e alimentar.

Nos anos 80 e 90, Darcy Ribeiro idealizou o programa dos Centros Integrados 
de Educação Pública (CIEPs) para o desenvolvimento de atividades em tempo integral 
no estado do Rio de Janeiro. 

Para essa oferta educacional foram construídos aproximadamente 500 CIEPs. Cada 
um deles com três blocos. Todos com salas de aulas, centro médico, biblioteca, um grande 
pátio coberto, cozinha, refeitório, um ginásio e vestiários. Os estudantes eram atendidos 
nessa estrutura das 8h até às 17h com o ensino regular e atividades de Educação Física, 
Artes, estudo dirigido, teleducação e de animadores culturais (CAVALIERI, 2000).

Em 1991, inspirados no modelo dos CIEPs, do Rio de Janeiro, foram instituídos 
os Centros Integrado de Atenção à Criança (CIACs), como parte do Projeto Minha 
Gente. O objetivo era prover a atenção à criança e ao adolescente, envolvendo a educação 
fundamental em tempo integral, programas de assistência à saúde, lazer e iniciação ao 
trabalho, entre outros. E em 1993 foi criado o Programa Nacional de Atenção à Criança 
e ao Adolescente (PRONAICA) para substituir o Projeto Minha Gente.

Em 2007, o Ministério da Educação/MEC criou o Programa Mais Educação 
(PME), com a oferta de atividades optativas, agrupadas em macrocampos pedagógicos 
(acompanhamento pedagógico, meio ambiente, esporte e lazer, direitos humanos, cultura 
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digital, prevenção e promoção da saúde, educomunicação, educação científica e educação 
econômica), ampliando a jornada escolar nas escolas públicas com a participação da 
comunidade, custeadas pelo repasse de recursos pelo Programa Dinheiro Direto na Escola 
(PDDE).

O Programa Mais Educação constitui-se uma política indutora à implementação da 
Educação Integral nos Sistemas Educacionais estaduais e municipais, induzindo também 
ao debate sobre a ampliação da jornada escolar e à organização das ações educacionais.

No estado do Paraná, em 2008, a Secretaria de Estado da Educação (SEED), por 
meio da Resolução nº 3683/2008, instituiu o Programa Viva a Escola na Rede Estadual 
de Ensino, estabelecendo o desenvolvimento de atividades curriculares no contraturno 
escolar. Este Programa propunha uma vinculação das atividades pedagógicas de 
complementação curricular ao Projeto Político-Pedagógico (PPP) da Escola. As atividades 
eram organizadas em quatro núcleos de conhecimento: Expressivo-Corporal, Científico-
Cultural, Apoio à Aprendizagem e Integração Comunidade e Escola. 

Em 2009, por determinação do Ministério Público do Paraná, em razão da situação 
de vulnerabilidade social dos estudantes do Colégio Estadual Manoel Ribas, do município 
de Curitiba, a SEED aprofundou o debate sobre a oferta de Educação Integral e iniciou, 
em 2012, a implantação de um modelo de Educação em Tempo Integral, com jornada 
escolar de 45 (quarenta e cinco) horas-aula semanal, conforme Instrução n° 22/12 – 
SUED/SEED.

Com o intuito de continuar a oferta de Educação Integral com ampliação de 
jornada na rede estadual de ensino do Paraná, a SEED regulamentou, em 2011, por meio 
da Instrução n.º 004/2011 – SUED/SEED, a oferta das Atividades Complementares 
Curriculares de Contraturno (ACCC). O processo de implantação resultou no 
amadurecimento da proposta, culminando, em 2012, na Instrução n.º 021/2012 – SEED/
SUED que regulamentou a oferta de atividades de ampliação de jornada nas instituições 
de ensino da rede pública estadual. Dessa forma, todas as atividades de ampliação de 
jornada desenvolvidas no contraturno escolar passaram a integrar a Política de Educação 
Integral em Jornada Ampliada da rede estadual de Ensino.

De maneira paralela a esta discussão, também em 2012, o Colégio Estadual Bom 
Jesus e a Escola Estadual XV de Novembro – Núcleo Regional de Educação (NRE) de 
Francisco Beltrão, o Colégio Estadual Cecília Meireles – NRE de Curitiba e o Colégio 
Estadual Antônio dos Três Reis de Oliveira – NRE de Apucarana somaram-se ao Colégio 
Manoel Ribas e passaram a ofertar a Educação em Tempo Integral em Turno Único. 
Durante o ano de 2012, as cinco escolas passaram por um processo de reestruturação 
da Proposta Pedagógica e participaram de momentos de discussão e de elaboração do 
documento Orientações para Implementação da Educação em Tempo Integral em Turno Único e da 
Instrução n.º 022/2012 – SUED/SEED.

No ano de 2013, mais 24 (vinte e quatro) escolas estaduais também passaram a 
ofertar a Educação em Tempo Integral em Turno Único, com a Proposta Pedagógica 
fundamentada nessas normatizações. 
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O trabalho iniciado em 2011, o qual reuniu técnicos pedagógicos atuantes na 
SEED e nos NRE, buscou definir uma política pública de Educação Integral para o 
Estado, considerando a ampliação dos tempos e espaços escolares, criando assim novas 
possibilidades de aprendizagem e contribuindo para a melhoria do processo educativo.

No entanto, mesmo que ouvidas as vozes dos agentes que ocupam lugares 
diversificados na gestão educacional e que a política pública tenha sido definida coletiva 
e horizontalmente, esta só terá sentido quando for reconhecida no espaço escolar. Isto 
implica a necessidade de se fomentar no interior da escola novas práticas de ensino e 
aprendizagem, que tenham como pressupostos a interdisciplinaridade, a contextualização, 
bem como o protagonismo estudantil.

Deste modo, a oferta da Educação Integral em jornada ampliada na rede estadual 
de ensino visa possibilitar à comunidade escolar o repensar da educação na sua dimensão 
formadora do homem integral, propiciando aos educandos experiências significativas de 
aprendizagens, sistematizadas conforme as peculiaridades físicas e estruturais de cada 
instituição, níveis de ensino, idades, interesses, ritmos, potencialidades e possibilidades que 
levem em conta o contexto geográfico e social onde a escola está inserida. Cada escola 
deve, de acordo com a sua realidade, elaborar a sua proposta de atividades pedagógico-
curriculares para ampliação de jornada.

De um modo geral, a Educação Integral em jornada ampliada tem por objetivo 
ampliar os tempos e os espaços escolares, criando assim, novas possibilidades de 
aprendizagem e contribuindo para a melhoria do processo educativo, e como princípios: 

• ressignificar os tempos e os espaços escolares visando à ampliação do universo 
de experiências socioculturais, à iniciação científica, à educação tecnológica bem 
como ao aprofundamento curricular com ênfase na leitura e problematização; 

• promover a melhoria qualitativa e quantitativa da oferta educacional escolar, 
visando ao acesso, à permanência e ao êxito dos estudantes na escola pública;

• construir uma nova identidade na escola, incrementando os tempos e espaços 
escolares, as dimensões curriculares, a metodologia e a prática pedagógica;

• contribuir para a redução dos índices de abandono/evasão, repetência e distorção 
idade/ano/série dos estudantes da rede pública estadual;

Momento de reflexão:

Discutam e registrem as razões que levaram a sua escola a optar pela oferta da 
Educação Integral em jornada ampliada.
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• proporcionar integração família e escola, contribuindo para o crescimento 
e envolvimento da comunidade escolar em seus aspectos: sociais, políticos, 
humanos e pedagógicos;

• organizar a oferta das diversas possibilidades de ampliação do tempo escolar com 
atividades curriculares e extracurriculares, na rede pública estadual de ensino;

• fortalecer iniciativas pedagógicas interdisciplinares para o enriquecimento 
curricular, com vistas a superar o modelo da escola tradicional e enfrentar os 
desafios do fracasso escolar. 

 Em suma, a Educação Integral em jornada ampliada deve redimensionar os tempos 
e espaços escolares a fim de ampliar às oportunidades educativas, contribuindo para 
vivências reais de aprendizagens e o enfrentamento ao abandono/evasão, à reprovação e à 
aprovação por Conselho de Classe, com vistas a elevar a qualidade do ensino. 

A Política de Educação Integral em Jornada Ampliada da rede estadual de ensino 
do Paraná consolida-se por meio das propostas de Educação Integral em tempo 
integral, a qual ocorre em turno único, e a proposta de Educação Integral em turno 
e contraturno. Essa política encontra-se organizada em três jornadas diferentes, com 
todas as atividades pedagógicas desenvolvidas por professores. A figura a seguir ilustra 
esta organização:

Momento de reflexão:

Considerando o objetivo e os princípios da Educação Integral em Jornada 
Ampliada elencados no texto lido, como a escola realiza o planejamento das 
Atividades pedagógicas curriculares na ampliação de jornada escolar. 

Como são avaliados, no Conselho de Classe, os estudantes que participam das 
atividades de ampliação de jornada?

Registrar as reflexões do grupo.
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A definição e escolha da jornada escolar precisam ser realizadas pela comunidade 
escolar, a partir de ampla discussão envolvendo todos os agentes e considerando o contexto 
em que a escola está inserida. A decisão deve considerar a estrutura física da escola, os 
espaços educativos internos e externos à escola, os propósitos, objetivos e compromissos 
dos profissionais envolvidos, assim como as possibilidades de apoios e parcerias para a 
respectiva oferta educacional.

Precisa ser considerado também, o atendimento educacional especializado para 
estudantes da educação especial, além de atender as especificidades dos alunos do campo, 
indígenas, quilombolas, ciganos, entre outros, para a implementação da Educação Integral 
em ampliação de jornada.

Para o desenvolvimento das atividades pedagógicas na ampliação de jornada, 
ressalta-se a importância do trabalho colaborativo entre o professor especialista da 
educação especial, o professor disciplinar e o professor das atividades de ampliação de 
jornada escolar.

A proposta de Educação em Tempo Integral Turno Único está contemplada 
por meio da jornada escolar de 45 (quarenta e cinco) horas-aula semanais. Organizada 
em turno único, esta jornada compreende uma Matriz Curricular única. Nessa jornada é 
obrigatória a frequência diária de todos os estudantes em todas as disciplinas/atividades 
da Matriz Curricular. 
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A organização curricular para a Educação em Tempo Integral em Turno Único 
requer intencionalidade educativa a ser desenvolvida integralmente durante todo o tempo 
de permanência na escola, não sendo facultada aos educandos, a frequência em apenas um 
dos turnos. 

Como pressuposto para sua implantação, entende-se que a organização curricular 
para oferta de Educação em Tempo Integral em Turno Único exige como condição, 
para integração dos conhecimentos, uma Proposta Pedagógica Curricular que contemple 
todos os desdobramentos decorrentes desse regime.

Com o intuito de organizar a parte diversificada do currículo, de fornecer subsídios 
à prática docente e possibilitar a formação continuada para os professores que atuam 
nas escolas que ofertam a Educação em Tempo Integral em Turno Único, a SEED 
elaborou vinte e quatro ementas que partiram dos seguintes critérios:

• estar em consonância com a definição do que se constitui uma disciplina escolar;

• estar integrada às disciplinas da Base Nacional Comum e, portanto, às Diretrizes 
Curriculares Orientadoras para a Educação Básica;

• possibilitar práticas pedagógicas diferenciadas;

• partir de conteúdos/áreas de interesse dos estudantes e dificuldade de 
aprofundamento pelo professor devida a carga horária restrita da Matriz 
Curricular de tempo parcial.

A proposta de Educação Integral em Turno e Contraturno está contemplada 
por meio de duas jornadas: 

• Jornada Escolar de 40 (quarenta) horas-aula semanais: compreende o turno 
escolar com Matriz Curricular de 25 (vinte e cinco) horas-aula semanais, acrescida 
de 15 (quinze) horas-aula semanais de atividades pedagógicas organizadas no 
contraturno escolar. Nesta jornada são desenvolvidos os programas: Mais 
Educação/MEC e as Atividades Complementares Curriculares Permanentes/
SEED. 

• Jornada Escolar de 29 (vinte e nove) horas-aula semanais: compreende o 
turno escolar com Matriz Curricular de 25 (vinte e cinco) horas-aula semanais, 
acrescida de quatro horas-aula semanais de atividades pedagógicas no contraturno 
escolar desenvolvidas em, no mínimo, dois dias da semana. Nesta jornada são 
desenvolvidos os programas: Aulas Especializadas de Treinamento Esportivo/
SEED e as Atividades Complementares Curriculares Periódicas/SEED. 
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Programas desenvolvidos na rede estadual de ensino por meio da Proposta de 
Educação Integral em Jornada Ampliada: 

• Programa Mais Educação (PME): este Programa é financiado pelo Ministério 
da Educação. Tem por objetivo ofertar atividades, organizadas em macrocampos, 
ampliando tempos, espaços, oportunidades educativas e o compartilhamento 
da tarefa de educar entre profissionais da educação e de outras áreas. Além de 
promover a participação da comunidade na gestão, as ações desse Programa 
podem estimular a interação entre escola, comunidade e o Conselho Escolar. As 
atividades são ofertadas em, pelo menos, três horas diárias, organizadas em duas 
ou três atividades nos cinco dias letivos da semana, contabilizando sete horas 
diárias com o turno da escolarização do estudante.

• Aulas Especializadas de Treinamento Esportivo/SEED (AETE): este 
Programa tem por objetivos desenvolver e identificar talentos esportivos no 
contexto da escola; formar e organizar equipes esportivas e preparar os estudantes 
para participarem dos Jogos Escolares do Paraná; bem como de outros eventos 
similares. Sua carga horária semanal é de quatro horas distribuídas em, no 
mínimo, 02 (dois) dias para os estudantes da mesma modalidade e matriculados 
no mesmo estabelecimento de ensino.

• Atividades Complementares Curriculares em Contraturno/SEED (ACC): 
este Programa tem por objetivos promover a melhoria da qualidade do ensino 
por meio da ampliação de tempos, espaços e oportunidades educativas realizadas 
em contraturno na escola ou no território em que está situada, a fim de atender 
às necessidades socioeducacionais dos estudantes, bem como possibilitar maior 
integração entre estudantes, escola e comunidade, democratizando o acesso ao 
conhecimento e aos bens culturais. Essas Atividades são organizadas em duas 
modalidades:

  - Atividades Complementares Curriculares Permanentes: esta oferta é 
destinada somente às instituições de ensino que não ofertam o Programa 
Mais Educação. As atividades deverão ser desenvolvidas em 3 horas-aula 
diárias, nos cinco dias da semana para o mesmo grupo de estudantes (mesma 
ano/série/escola), no período da manhã ou da tarde;

  - Atividades Complementares Curriculares Periódicas: esta oferta possibilita 
aos estudantes de uma instituição de ensino frequentar as atividades em outro 
estabelecimento de ensino. A carga horária semanal é de 4 (quatro) horas-
aula, distribuídas em, pelo menos, 2 (dois) dias, organizados com grupos de 
estudantes do mesmo e/ou de diferentes anos/séries.
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Além das jornadas de 45 (quarenta e cinco), 40 (quarenta) e 29 (vinte e nove) horas-
aula semanais, a rede estadual de ensino oferta, por meio do convênio entre Instituto 
Compartilhar/UNILEVER do Brasil, o Programa Esporte Cidadão (PRECUNI). Esse 
é um programa sócio desportivo, de iniciação ao voleibol, que contribui na formação 
cidadã dos estudantes por meio do esporte educacional. Tem como objetivo estimular a 
prática esportiva, a melhoria do nível de saúde e a ocupação das crianças e adolescentes no 
horário do contraturno escolar. A carga horária semanal é de 6 (seis) horas-aula, distribuídas 
em 3 (três) dias da semana.

 ATIVIDADE 2 

Plenária para apresentação das ideias discutidas no texto 
articuladas com a realidade da escola.

Essa atividade tem como objetivo:
• socializar as contribuições dos
     professores, acerca da Educação 
     Integral em Jornada Ampliada 
     ofertada na rede estadual de 
     ensino do Paraná, discutidas 
     durante a Atividade 1.

Momento de reflexão:

Como são escolhidas as atividades pedagógicas ofertadas na ampliação de 
jornada na sua escola? Elas atendem as necessidades da comunidade escolar? 
Como elas são avaliadas?

Como as atividades pedagógicas dos Programas de Ampliação de Jornada 
realizadas na sua escola se relacionam com o currículo proposto no Projeto 
Político-Pedagógico? Como essas relações se configuram no Plano de Trabalho 
Docente?

Registrar as reflexões do grupo.

Coordenador:

Cada orador deverá apresentar as principais 
ideias discutidas durante a Atividade 1. 

O Coordenador deverá mediar as 
apresentações, cronometrando o tempo 
para cada orador. Por fim, deverá realizar as 
considerações finais, contemplando o que 
cada grupo apontou. 
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Atividade 3
Socialização, por meio da apresentação de vídeos, de experiên-
cias exitosas realizadas nas atividades de ampliação de jornada.

Essa atividade será desenvolvida no coletivo e tem como objetivos:
• assistir aos vídeos das atividades exitosas realizadas em escolas da rede estadual 

de ensino do Paraná que ofertam atividades de ampliação de jornada; 

• discutir sobre como ocorrem as ações das atividades de ampliação de jornada 
realizadas na escola e os desdobramentos no processo de ensino aprendizagem.

Detalhamento dos vídeos:

a) Vídeo Getúlio News 4ª edição, disponibilizado no endereço eletrônico:

Getúlio News - 4ª edição 
Vídeo produzido com a participação da 
direção, equipe pedagógica, professores 
e estudantes do Colégio Estadual Getúlio 
Vargas - EFM, localizado no município de 
Curitiba, Núcleo Regional de Educação 
de Curitiba. Duração: 14min23s

http://goo.gl/6uMO5c
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Reportagem
da TV E-Paraná

Reportagem sobre a Educação em 
Tempo Integral no Paraná, publicada em 
10 de março de 2014, produzida com a 
participação da direção, equipe pedagógica, 
professores e estudantes do Colégio 
Estadual Caetano Munhoz da Rocha – 
Ensino Fundamental e Médio, localizado 
no município de Rio Negro, NRE da Área 
Metropolitana Sul. Duração: 2min20s

http://goo.gl/6uMO5c

O Coordenador deverá suscitar questões, a fim de promover o debate e 
socialização de experiências exitosas realizadas pela escola. Nesse momento, 
caso a escola também tenha atividades registradas, essas poderão ser expostas 
para todos.

Será importante cronometrar o tempo da socialização das atividades, 
considerando o encerramento do período da manhã.

b) Vídeo Reportagem da TV E-Paraná, disponibilizada no endereço eletrônico:
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ATIVIDADE 4
Estudo e reflexão sobre as dimensões e indicadores para a ela-
boração do Instrumento de Acompanhamento e Avaliação das Ati-
vidades de Ampliação de Jornada Escolar na Rede Estadual de 
Ensino.

Essa atividade tem como objetivos:

• discutir sobre a importância do processo de acompanhamento e avaliação das 
atividades de ampliação de jornada escolar desenvolvidas na rede estadual de 
ensino no Paraná;

• fomentar o processo de construção coletiva para o Instrumento de Acompanhamento 
e Avaliação das Atividades de Ampliação de Jornada Escolar na Rede Estadual de Ensino 
no Paraná; 

• refletir sobre as dimensões e indicadores preliminares que poderão compor o 
Instrumento de Acompanhamento e Avaliação das Atividades de Ampliação de Jornada 
Escolar na Rede Estadual de Ensino no Paraná. 

Coordenador:

 Para a realização da Atividade 4, é necessário que os professores cursistas 
sejam divididos em 7 (sete) grupos, um para cada dimensão: Gestão Escolar 
Democrática; Prática Educativa; Formação e Condições de Trabalho; Infraestrutura 
e Condições Materiais: Acesso e Permanência; Convívio e Interações e, por fim, 
Articulação Escola e Comunidade. 

Os sete grupos deverão estudar e refletir sobre todo o texto a seguir.
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O ACOMPANHAMENTO E A AVALIAÇÃO DA
PROPOSTA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM JORNADA AMPLIADA 

DA REDE ESTADUAL DE ENSINO

A Política da Educação Integral em Jornada Ampliada da SEED tem como objetivo 
a ampliação dos tempos e espaços escolares que possibilitem novas oportunidades 
e experiências de aprendizagem, assegurando – dessa forma – o direito de aprender e, 
consequentemente, a melhoria do desempenho educacional. 

Nessa direção, torna-se imprescindível construir mecanismos de acompanhamento 
e avaliação dos objetivos da Educação Integral em Jornada Ampliada na rede estadual de 
ensino, como forma de verificar se tal proposta tem alcançado resultados significativos no 
desenvolvimento da formação integral dos estudantes.

Para implementar os referidos mecanismos, a SEED, por meio do Departamento de 
Educação Básica (DEB), propõe a construção coletiva do Instrumento de Acompanhamento e 
Avaliação das Atividades de Ampliação de Jornada Escolar na Rede Estadual de Ensino, envolvendo 
profissionais das instituições de ensino, Núcleos Regionais de Educação e Secretaria de 
Estado de Educação. 

Para essa construção coletiva, nesta Formação em Ação/1º semestre 2015, os atores 
envolvidos terão atribuições importantes e imprescindíveis, de análise e reflexão, acerca 
das dimensões e indicadores elaborados previamente. Deverão também elencar desafios e 
possibilidades para cada um dos indicadores que poderão se configurar em descritores no 
documento final.

Os processos de acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas na 
Educação Integral em jornada ampliada, em cada escola, configuram-se possibilidades 
relevantes para a verificação quantitativa e qualitativa das mesmas, como ressalta Cenpec 
(2011, p. 81)

A construção de metodologias de monitoramento e avaliação [...] permitem  
levantar informações e produzir conhecimentos sobre os processos e resultados 
das atividades educativas, absolutamente necessários diante de tantas inovações, 
além de ajudar os diferentes atores e instituições envolvidos a elaborar referências 
que melhorem suas ações [...] Tanto o monitoramento como a avaliação de 
programas educacionais possibilitam a coleta de informações por meio das quais 
é possível identificar a realidade, os problemas e experiências vivenciadas por 
um programa ou uma determinada realidade social. São processos que ajudam 
na construção de parâmetros para a ação cotidiana dos projetos governamentais, 
possibilitando a melhoria do trabalho de equipes e instituições envolvidas em sua 
realização. Funcionam também como mecanismos poderosos de gestão capazes 
de dar maior transparência às ações públicas, contribuindo para a participação e 
controle social.
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Partindo das considerações apresentadas, será implementado um instrumento de 
acompanhamento e avaliação das atividades de ampliação de jornada que, prioritariamente, 
considere o processo formativo do ser humano – crianças e adolescentes – na Educação 
Integral. Isso porque há que se considerar os processos de ensino e aprendizagem das 
disciplinas no turno parcial de escolarização e os processos educativos que são desenvolvidos 
por meio de atividades pedagógicas na ampliação de jornada escolar, ou seja, esse processo 
deve se constituir como um todo na formação integral dos estudantes.

Nessa direção, propor mecanismos de acompanhamento e avaliação desse processo 
formativo e integral do ser humano requer elencar elementos, claros e coerentes, para 
avaliação das atividades de ampliação de jornada, de modo que, esses elementos sejam 
articulados e com intencionalidade educativa. Tais elementos poderão se configurar em 
dimensões estratégicas para o acompanhamento e avaliação dos processos educativos na 
construção coletiva do Instrumento. 

Momento de reflexão:

Como o processo de acompanhamento e avaliação das atividades de ampliação 
de jornada escolar poderá contribuir com o desenvolvimento integral das crianças 
e dos adolescentes?

Registrar as reflexões do grupo.

Com o propósito de contemplar o processo de acompanhamento e avaliação das 
atividades de ampliação de jornada escolar, elencamos 7 (sete) dimensões preliminares 
que foram organizadas a partir do documento do Cenpec (2013), são elas: gestão escolar 
democrática; prática educativa; formação e condições de trabalho; infraestrutura e condições 
materiais; acesso e permanência; convívio e interações; articulação escola e comunidade.

 Cada uma dessas dimensões foi constituída por indicadores qualitativos e 
quantitativos, elaborados preliminarmente. Os indicadores podem ser compreendidos 
como

sinais que revelam aspectos de determinada realidade e podem qualificar algo. 
Por exemplo, dados sobre o analfabetismo, sobre a matrícula de crianças na 
educação infantil ou sobre a distorção idade/série de estudantes de escolas do 
ensino fundamental e médio nos auxiliam a identificar a realidade educacional 
de uma região, cidade ou estado. Mais ainda, esses dados permitem traduzir, por 
meio de elementos mensuráveis, a proximidade ou distância que essa realidade 
educacional possui em relação aos preceitos da Constituição Federal e de outras 
legislações que versam sobre o direito de todos a acessar a educação básica. Ou 
seja, um indicador educacional pode converter em números, taxas, índices etc. 
um conceito abstrato, que é o direito à educação (CENPEC, 2011, p. 85).
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Considerando essa citação, os indicadores são elementos que permitem à escola 
compreender sua realidade, constituída a partir das dimensões apresentadas, de forma a 
qualificar a Educação Integral. Ainda, os indicadores podem possibilitar à escola perceber 
suas fragilidades e necessidades, na perspectiva de reorganizar o trabalho educativo de 
ampliação de jornada escolar.

Essas fragilidades e necessidades podem se transformar em desafios e possibilidades 
que apontem elementos necessários para a reflexão e aprimoramento de concepções e 
práticas no processo formativo integral. Esses elementos constituirão o Instrumento final, 
a ser organizado pela SEED, a partir das contribuições coletivas das Instituições de Ensino 
que serão sistematizadas pelos NRE. Convém destacar que as dimensões, os indicadores 
e os desafios estão inter-relacionados no processo educativo.

Neste momento, detalharemos as sete dimensões preliminares que poderão 
compor o Instrumento de Acompanhamento e Avaliação das Atividades de Ampliação de Jornada 
Escolar na Rede Estadual de Ensino no Paraná. Reiteramos que as dimensões foram pautadas 
no documento, intitulado Percursos da Educação Integral: em busca da qualidade e da 
equidade, do CENPEC (2013).

• DIMENSÃO 1: Gestão Escolar Democrática

O princípio de gestão democrática, expresso na Constituição Federal Brasileira 
(1988) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), pode ser constituído 
pela autonomia da escola; planejamento de ações envolvendo os atores sociais do 
processo de ensino e de aprendizagem; participação efetiva dos estudantes, das famílias 
e da comunidade na tomada de decisões; papel dos órgãos colegiados na administração 
financeira e pedagógica da escola. 

Todos esses elementos permitem consolidar uma reflexão acerca da gestão 
democrática como um objetivo e um percurso. “É um objetivo porque define uma meta a 
ser sempre aprimorada e é um percurso porque se revela como um processo que, a cada 
dia, se avalia e se reorganiza.” (SEED, 2015, p.5).

A gestão escolar democrática na escola pública, no âmbito de gestão pedagógica e 
administrativa, na Educação Integral, é um desafio para todos os envolvidos no processo 
educativo (gestor, equipe pedagógica, professores, agentes educacionais I e II, pais e 
educandos), “pois são todos interlocutores sociais da organização escolar, responsáveis 
pelas ações que possam de fato consolidar uma prática democrática” (SEED, 2015, p.5). 
Nessa direção, consolidar uma gestão, na qual, todos sejam partícipes e se reconheçam no 
processo educativo de uma Educação Integral ainda é uma construção coletiva.
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• DIMENSÃO 2: Prática Educativa 

A prática educativa nas Atividades de Ampliação de Jornada Escolar precisa ser 
permeada por objetivos e ações intencionalmente planejados para o processo de ensino e 
aprendizagem, com vistas à formação da criança e do adolescente como ser biopsicossocial, 
cultural e político.

Para uma educação que priorize o desenvolvimento integral do ser humano, são 
indispensáveis práticas educativas articuladas à Proposta Pedagógica das Atividades de 
Ampliação de Jornada e à Proposta Pedagógica das disciplinas que compõem o currículo 
escolar. 

Nessa perspectiva, o desafio para o professor que atua na ampliação da jornada 
escolar será o de implementar práticas educativas que possibilitem as interações promotoras 
do conhecimento e da cidadania para os estudantes por meio do planejamento intencional 
(Plano de Trabalho Docente).

• DIMENSÃO 3: Formação e condições de trabalho

Essa dimensão é um eixo importante para o fortalecimento da Proposta de Educação 
Integral em Jornada Ampliada da rede estadual de ensino como política pública, uma vez 
que, para promover a melhoria do desenvolvimento educacional, pressupõe-se formação 
continuada e permanente, bem como a oferta de condições de trabalho para todos os 
profissionais da educação. 

A formação continuada dos professores que atuam na Educação Integral em 
jornada ampliada requer estudos e reflexões sobre uma proposta pedagógica que 
redimensione: prática educativa integral e integrada; tempos e espaços de aprendizagem; 
trabalho interdisciplinar; planejamento integrado; atividades diversificadas com sentidos e 
significados que favoreçam a apropriação dos conhecimentos de forma crítica e participativa 
dos estudantes.

A formação permanente desses professores pode configurar-se em estudos e 
reflexões na hora-atividade concentrada, no interior de cada instituição de ensino, como 
possibilidades de discussões e trocas de experiências sobre o desenvolvimento das 
atividades de ampliação de jornada.

Nessa direção, as condições de trabalho, como hora-atividade, reuniões pedagógicas, 
disponibilidade de material de estudo e pesquisa, interação com a equipe pedagógica da 
escola, participação na elaboração da Proposta Pedagógica das atividades de ampliação de 
jornada, participação dos professores que atuam na ampliação de jornada nos Conselhos 
de Classe, são aspectos que contribuem para a consolidação dos processos educativos 
dessa oferta de educação.
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• DIMENSÃO 4: Infraestrutura e condições materiais
Para o fortalecimento da Educação Integral em Jornada Ampliada, como possibilidade 

de formação integral das crianças e dos adolescentes, pressupõe-se uma educação com 
vistas à formação desses estudantes por meio de atividades pedagógicas diversificadas 
e promotoras do conhecimento e da cidadania. Para isso, é essencial infraestrutura e 
condições (materiais suficientes, espaços adequados etc.) em cada instituição de ensino. 
Isso propicia aos estudantes uma Educação Integral com melhor qualidade de ensino, visto 
que essas condições podem interferir no desenvolvimento e no resultado do processo de 
ensino e aprendizagem. 

• DIMENSÃO 5: Acesso e permanência

O artigo 3º da LDB 9394/96 apresenta os princípios para o ensino na Educação 
Básica. Desses, destacamos o princípio da “igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola” por se configurar, ao mesmo tempo, um desafio e uma possibilidade 
à Proposta de Educação Integral em Jornada Ampliada na rede estadual de ensino.

Com isso, propor e desenvolver políticas de Educação Integral implica

[...] necessariamente em um compromisso com a educação pública que cumpra 
sua função social de garantir a transmissão e o acesso aos conhecimentos 
historicamente acumulados, permitindo que nossas crianças e adolescentes 
conheçam o mundo em que vivem e compreendam suas contradições, 
possibilitando assim, uma educação realmente transformadora (CENPEC, 2013, 
p.8).

Desse modo, possibilitar a igualdade de condições às crianças e adolescentes, por 
meio da ampliação de jornada escolar, pressupõe o acesso aos conhecimentos através de 
atividades diversificadas e integradas ao Projeto Político-Pedagógico da escola. Destaca-se 
ainda, nesse acesso, a importância de serem considerados os tempos das aprendizagens em 
diferentes espaços para aprender e se desenvolver. 

Nessa perspectiva, o desafio e a possibilidade da permanência dos estudantes nas 
atividades de ampliação de jornada escolar vincula-se à concepção de Educação Integral 
que tenha como foco a aprendizagem como resultado de um processo que considere a 
integração dos conteúdos curriculares, a expansão dos tempos (não só cronológico, mas 
subjetivo da aprendizagem) e espaços educativos, bem como o envolvimento dos atores 
sociais da comunidade escolar na formação dos estudantes.

O acesso e a permanência no tempo ampliado na escolarização das crianças e 
adolescentes podem ser considerados como possibilidades de enfrentamento do abandono 
e evasão e do fracasso escolar tão presentes ainda na cultura escolar. Nessa direção, o 
desafio da proposta de Educação Integral em Jornada Ampliada da SEED pressupõe 
práticas educativas que possibilitem aos estudantes o seu desenvolvimento integral. 
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• DIMENSÃO 6: Convívio e interações

Nessa dimensão, compreende-se a escola “como espaço de vivência e convivência 
onde se estabelecem relações sociais entre todos os sujeitos que dela fazem parte [...]”; e 
ainda, um ambiente que “se constitui como um espaço das diversidades, das diferenças e 
dos conflitos entre as gerações” (SEED, 2015, p.7). 

Sendo assim, a convivência e as interações como relações sociais entre os sujeitos 
envolvidos nesse espaço educativo pauta-se por princípios de respeito mútuo, “cooperação 
e solidariedade, de satisfação com a escola, de comprometimento e participação, de respeito 
nas relações escolares, de disciplina, de combate à discriminação, de respeito aos direitos 
das crianças e adolescentes” (SEED, 2015, p.7).

Esses princípios, permeados pelo diálogo e interação, corroboram para o avanço 
significativo no processo educativo das atividades de ampliação de jornada escolar com 
vistas à formação integral do ser humano.

• DIMENSÃO 7: Articulação escola e comunidade

A articulação entre escola e comunidade pode configurar-se em uma ação educativa 
coletiva e compartilhada na Educação Integral. Como proposição dessa ação educativa, 
Rodrigues e Ribas (2011) defendem um ideário pedagógico para implementação de uma 
Educação Integral envolvendo “comunidades partícipes, solidárias, parceiras e cúmplices 
positivas em ações, pensares e fazeres diversificados, nos quais cada um faça sua parte, sem 
perder a visão ampla e coletivamente situada dos seus espaços contextuais” (p.16). Nessa 
direção, há também a necessidade de ações de articulação com a sociedade civil organizada, 
instituições multissetoriais e poder público, no que tange à utilização de recursos diversos 
e espaços que não os da própria escola, em prol da construção de uma qualidade mais 
efetiva nas propostas de ampliação da jornada escolar.

A partir do estudo e análise do texto, podemos reiterar que a construção coletiva do 
Instrumento de Acompanhamento e Avaliação das Atividades de Ampliação de Jornada 
Escolar na Rede Estadual de Ensino do Paraná requer ter como foco prioritário o processo 
de aprendizagem e o desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes, com vistas 
à possibilidade de avanço significativo na educação paranaense. 

Momento de reflexão:

De que forma as dimensões preliminares podem articular-se de modo mais 
efetivo ao processo educativo desenvolvido nas atividades de ampliação de jornada 
ofertadas em sua escola?

Registrar as reflexões do grupo.
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Atividade 5
Análise reflexiva do Quadro I sobre os aspectos mais relevantes e 
recorrentes apontados pelas escolas no acompanhamento e ava-
liação das atividades de ampliação de jornada.

Essa atividade tem como objetivos:

• analisar os aspectos mais relevantes e recorrentes no desenvolvimento da 
Educação Integral em jornada ampliada, apresentados pelas escolas da rede 
estadual de ensino, no ano de 2014;

• refletir como os aspectos elencados no Quadro I podem interferir no processo 
educativo desenvolvido nas atividades de ampliação de jornada nas escolas da 
rede estadual de ensino.

Coordenador:

 Para a realização da Atividade 5, é necessário que os professores cursistas 
ainda estejam organizados em 7 (sete) grupos de trabalho, conforme as dimensões 
preliminares.

 Os sete grupos deverão analisar o Quadro I.

ASPECTOS MAIS RELEVANTES E RECORRENTES,
APONTADOS PELAS ESCOLAS, NO DESENVOLVIMENTO DO 
TRABALHO EDUCATIVO NA AMPLIAÇÃO DE JORNADA

Para o exercício de análise reflexiva do acompanhamento e avaliação das atividades 
de ampliação de jornada, a Equipe da Coordenação da Educação Integral do Departamento 
de Educação Básica/SEED selecionou os aspectos mais relevantes e recorrentes que 
foram apontados pelas escolas, por ocasião do preenchimento dos questionários/fichas 
de acompanhamento do trabalho realizado nas atividades de ampliação de jornada no ano 
de 2014.

Esses aspectos foram elencados nas dimensões preliminares, conforme Quadro I:
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Quadro I - Aspectos relevantes apontados pelas escolas em 2014
Dimensão Aspectos apontados pelas escolas

Gestão escolar
democrática

Discussão do aproveitamento escolar do estudante que participa das atividades de ampliação de jornada no Conselho de Classe.
Participação da comunidade escolar na decisão da escolha das atividades a serem desenvolvidas na escola, levando em consideração 
os espaços físicos, carga horária, turno de funcionamento, especificidade e realidade da comunidade, profissionais habilitados 
disponíveis e transporte escolar.
Reconhecimento dos objetivos e finalidades da Educação Integral como parte do processo da formação integral do indivíduo.

Prática educativa
Articulação da Proposta Pedagógica das atividades de ampliação de jornada e as relações curriculares com as diversas disciplinas da 
Matriz Curricular.
Elaboração de instrumento e critérios de avaliação com registro do processo ensino e aprendizagem.

Formação e condições 
de trabalho

Importância da Equipe Pedagógica da escola na coordenação das discussões, elaboração e acompanhamento do desenvolvimento 
das atividades de ampliação de jornada. 
Formação para os profissionais que trabalham nas escolas que ofertam Educação Integral em jornada ampliada.

Infraestrutura e condi-
ções materiais Relação entre as atividades escolhidas e os recursos didáticos disponíveis na escola.

Acesso e permanência
Acompanhamento do registro de frequência dos estudantes que participam das atividades de ampliação de jornada e a permanência 
nas mesmas.

Convívio e interações Participação e comprometimento dos estudantes nas atividades de ampliação de jornada.
Articulação entre escola 

e comunidade Comprometimento dos pais em relação à valorização sobre a importância da permanência dos seus filhos por mais tempo na escola.

Os aspectos que foram elencados nas 7 
(sete) dimensões podem ser compreendidos como 
elementos que possibilitam à instituição escolar e 
à SEED reavaliar e replanejar a implementação 
da Proposta de Educação Integral em Jornada 
Ampliada da rede estadual de ensino do Paraná. 

Momento de reflexão:

Considerando os aspectos apresentados no Quadro I, de que forma eles 
afetam o desenvolvimento das atividades de ampliação de jornada em sua escola?

Registrar as reflexões do grupo.
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Atividade 6:
Apontamentos dos desafios e possibilidades relacionados a cada
dimensão e indicadores elencados no Quadro II para construção 
coletiva do Instrumento de Acompanhamento e Avaliação das
Atividades de Ampliação de Jornada Escolar na
Rede Estadual de Ensino do Paraná.

Essa atividade tem como objetivos:

• analisar as dimensões e os indicadores preliminares que poderão compor o 
Instrumento de Acompanhamento e Avaliação das Atividades de Ampliação de Jornada 
Escolar na Rede Estadual de Ensino do Paraná;

• refletir e registrar as possibilidades e desafios para o desenvolvimento das 
atividades de ampliação de jornada nas escolas a partir das dimensões e 
indicadores apresentados no Instrumento preliminar (Quadro II).

Coordenador:

 Para a realização da atividade 6 (seis), é necessário que os professores cursistas 
estejam organizados em 7 (sete) grupos de trabalho, conforme as dimensões 
preliminares.

ELABORAÇÃO COLETIVA DO QUADRO II COM AS DIMENSÕES, 
OS INDICADORES, OS DESAFIOS E AS POSSIBILIDADES QUE 

PODERÃO COMPOR O INSTRUMENTO FINAL

A proposta dessa atividade é que cada um dos sete grupos analise as dimensões e os 
indicadores preliminares elencados no Quadro II para construção coletiva do Instrumento 
de Acompanhamento e Avaliação das Atividades de Ampliação de Jornada Escolar na Rede Estadual 
de Ensino do Paraná.

Cada grupo deverá avaliar a permanência ou a retirada de cada dimensão e indicador. 
Além disso, poderá indicar outras dimensões e indicadores que considerar importantes 
para o processo de acompanhamento e avaliação das jornadas de ampliação escolar. 

Na sequência, os envolvidos nessa atividade deverão elencar e registrar os desafios e 
possibilidades para cada um dos indicadores apresentados no Quadro II, tendo em vista 
a realidade da escola quanto à oferta e execução das atividades de ampliação de jornada 
escolar. 
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Quadro II – Instrumento de Acompanhamento e Avaliação das Atividades de Ampliação de 
Jornada Escolar na Rede Estadual de Ensino do Paraná – construção coletiva

Dimensões Indicadores

Pe
rm

an
ec

er

Re
tir

ar

Desafios Possibilidades (Ação)

Gestão Escolar 
Democrática

(  ) Permanecer
(  ) Retirar 

Participação da comunidade escolar

Administração financeira participativa

Envolvimento dos órgãos colegiados 

Infraestrutura e 
Condições
Materiais

(  ) Permanecer
(  ) Retirar 

Espaços físicos adequados para aprendizagem 

Materiais de insumos adequados

Prédio adaptado e seguro para todos

Convívio e
Interações

(  ) Permanecer
(  ) Retirar 

Respeito mútuo

Solidariedade e cooperação

Estratégia de inclusão e ampliação de participação

Práticas
Educativas

(  ) Permanecer
(  ) Retirar 

Planejamento pedagógico

Articulação e integração do PTD com o PPP da 
Escola
Acompanhamento e avaliação da aprendizagem dos 
estudantes

Tempos de aprendizagem
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Dimensões Indicadores

Pe
rm

an
ec

er

Re
tir

ar

Desafios Possibilidades (Ação)

Formação e 
Condições de 

Trabalho

(  ) Permanecer
(  ) Retirar 

Formação continuada e permanente dos profissionais 
de educação

Suficiência e estabilidade dos profissionais

Envolvimento da Equipe Diretiva e Pedagógica nas 
atividades de ampliação de jornada

Articulação 
Escola e

Comunidade

(  ) Permanecer
(  ) Retirar 

Integração escola e comunidade

Aproveitamento de espaços da comunidade pela 
escola

Colaboração na preservação do patrimônio da escola

Acesso e
Permanência

(  ) Permanecer
(  ) Retirar 

Formas de participação

Atenção à assiduidade e abandono

Estratégias de inclusão e ampliação de participação

Outras dimensões Outros indicadores Outros desafios Outras possibilidades

Dados de
Identificação

Instituição de Ensino:
Município:
Atividades de Ampliação de Jornada Escolar ofertada:
Núcleo Regional de Educação:

_______________________________________________________
Local, data e Assinatura da Direção Escolar
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Atividade 7
Plenária para socialização dos 
apontamentos e elaboração de 
um único quadro pela escola 
(utilização do Quadro II).

Essa atividade tem como objetivos:

• socializar os desafios e as 
possibilidades apresentados pelos 
professores participantes em cada 
grupo de trabalho;

• elaborar coletivamente um 
quadro único (conforme 
modelo Quadro II, disponível 
em Excel no Portal: www.
educadores.d i aad ia .pr.g ov.
br/arquivos/File/formacao_
a c a o / 1 s e m e s t r e _ 2 0 1 5 /
quadro_2.xlsx com as dimensões, 
indicadores, os desafios e as possibilidades que 
comporão o Instrumento final da escola. Esse quadro será 
encaminhado ao NRE (dois dias úteis após o evento) que sintetizará 
as contribuições de todas as escolas em um outro quadro (conforme modelo 
Quadro II), o qual será enviado à Coordenação da Educação Integral/DEB/
SEED.

Coordenador:

 De volta ao grande grupo, cada orador responsável por uma 
dimensão deverá socializar, em plenária, o trabalho realizado.

 Utilize esse momento para realizar a avaliação das atividades de 
ampliação de jornada ofertada pela sua escola envolvendo todos os 
professores cursistas.
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