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Sejam bem-vindos! 

Professores, Funcionários, Equipes Pedagógicas e Diretores

Um novo ano de trabalho inicia-se nas escolas... Para isso, é preciso planejar 
ações que contribuam para o avanço e superação dos desa�os enfrentados no ano 
que passou. O marco do retorno às atividades escolares é a semana pedagógica, 
momento em que os pro�ssionais da escola voltam-se ao planejamento das 
atividades a serem desenvolvidas durante o ano. 

Considerando que planejar requer um processo de re�exão para a tomada 
de decisões, visando atingir os objetivos educacionais em tempos determinados 
e etapas de�nidas, é preciso rever as etapas anteriores e avaliar o trabalho 
desenvolvido.

A Semana Pedagógica do primeiro semestre de 2017 apresenta um espaço 
menor no calendário escolar, todavia, com a mesma importância e valorização que 
sempre lhe foi conferida. Retoma o seu princípio fundante de atividade pedagógica 
que visa demarcar os caminhos a serem trilhados durante o ano letivo, não se 
esgotando nesses dois dias, mas com a previsão de continuidade em cada bimestre 
para reorientar o Plano de Trabalho Docente.

Pauta-se na ação pedagógica como forma de construção e reconstrução 
de saberes e consequente ressigni�cação das práticas docentes, a partir da 
compreensão do contexto socioeconômico e cultural da comunidade escolar e das 
questões contemporâneas que envolvem os estudantes.

Dessa forma, coloca o Plano de Ação da escola como objeto de análise e 
propõe atividades que buscam intensi�car o trabalho docente na perspectiva da 
melhoria da qualidade do ensino com base no acesso, permanência e sucesso no 
processo educativo.

É um momento precioso para a equipe da escola no sentido de alinhar as 
metas e fortalecer o trabalho pedagógico no âmbito da gestão democrática. Requer, 
portanto, participação integral dos professores, agentes educacionais, equipes 
pedagógicas e diretivas, bem como, dos representantes das instâncias colegiadas. 

Um bom ano a todos!!!

Fabiana Cristina Campos
Superintendente da Educação

MENSAGEM
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ORIENTAÇÕES

GERAIS

A Secretaria de Estado da Educação (SEED), atendendo às disposições da 
LDB 9394/96, Plano Nacional de Educação, Plano Estadual de Educação, Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Básica, Plano de Metas do Governo Estadual e 
Programa Minha escola Tem Ação (META), ampliou, para o ano letivo de 2017, a oferta 
da Educação em Tempo Integral em Turno Único, nas etapas do Ensino Fundamental 
e do Ensino Médio.

Essa Proposta da Educação em Tempo Integral faz parte da Política de Educação 
Integral em Jornada Ampliada da Secretaria de Estado da Educação (Seed) e busca 
a ressignificação e ampliação do tempo e espaço de aprendizagem, bem como o 
desenvolvimento integral do sujeito, de forma a contemplar a formação humana em 
suas múltiplas dimensões, possibilitando o acesso, a permanência e aprendizagem 
dos estudantes.

Nessa perspectiva, a proposta da Semana Pedagógica do 1° Semestre desse 
ano, voltada à Educação Integral em Tempo Integral, considerando a ampliação da 
oferta na rede estadual do estado do Paraná, tem como objetivo subsidiar e refletir 
acerca das orientações normativas e pedagógicas que permeiam essa implantação e 
implementação no que diz respeito à organização e funcionamento da instituição de 
ensino. Para tanto, ressalta-se a importância da participação do coletivo escolar nas 
ações, diálogo e realização das atividades propostas.
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ATRIBUIÇÕES:

NRE 

• Orientar a direção e equipe pedagógica quanto à organização e ao acesso aos 
materiais; 

• Acompanhar, presencialmente, o trabalho desenvolvido pelas instituições de 
ensino que ofertam ou ofertarão ETI, nos dias 13 e 14 de fevereiro.

Equipe Pedagógica e a Direção Escolar

• Organizar o tempo, a metodologia das atividades propostas e os materiais 
necessários para subsidiar as discussões;

• Garantir a participação do coletivo escolar: equipe gestora, professores e agentes 
educacionais nos grupos.  



5

CRONOGRAMA DE TRABALHO

DATA HORÁRIO ATIVIDADES

13/02

8h às 9h

• Acolhimento dos Professores e Funcionários

• Vídeo Institucional 70 anos SEED

• Informes Gerais

9h às 10h

• Leitura do texto Boletim Resultados do Censo Escolar, edição 
n°3 (PR, 2014);

• Vídeo “Conceito de Educação Integral – Miguel Arroyo- Centro 
de Referências em Educação Integral”.

Disponível em: https://goo.gl/it6xMU

10h às 12h

• Organizar o grupo em 3 equipes para leitura dos textos dos 
materiais de referência e sistematizar as reflexões:

Para o Ensino Fundamental
• Educação em Tempo Integral e Aprendizagem (p.11)

• O currículo disciplinar na Educação Integral e em Tempo Integral 
(p.15)

Documento - Orientações para Implementação da Educação em Tempo 
Integral em Turno Único, 2012 (DEB/SEED).

Para o Ensino Médio
• A concepção da oferta do Ensino Médio em Tempo Integral (p.7)

• Educação em Tempo Integral e Aprendizagem (p.8)

• Os jovens e o Ensino Médio (p.12)

Documento - Orientações para a Implementação do Ensino Médio em 
Tempo Integral na Rede Estadual de Educação do Paraná, 2017 (DEB/
SEED)

• No grande grupo, apresentar plenária para socialização das 
reflexões  dos três grupos de trabalho.
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DATA HORÁRIO ATIVIDADES

13/02

13h às 15h

• Organizar o grupo em 3 equipes para leitura dos textos dos 
materiais de referência:

Para o Ensino Fundamental
• Projeto Político Pedagógico/Proposta Pedagógica Curricular (p.21)

• Organização da Matriz Curricular: Base Nacional Comum e Parte 
Diversificada (p.29)

Documento - Orientações para Implementação da Educação em Tempo 
Integral em Turno Único, 2012 (DEB/SEED).

Para o Ensino Médio 
• Organização Curricular (p.13)

• Avaliação da aprendizagem (p.22)

• Horário de Funcionamento (p.22)

• Calendário Escolar (p.23)

• Carga horária Discente (p.23)

• Formação Continuada (p.23)

Documento - Orientações para a Implementação do Ensino Médio em 
Tempo Integral na Rede Estadual de Educação do Paraná, 2017 (DEB/
SEED).

15h às 17h

• Realizar a leitura da Instrução Normativa/2017 (SUED/SEED) 
que orienta sobre a Educação em Tempo Integral em Turno 
Único e destacar os pontos que se apresentam como mais 
relevantes.
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DATA HORÁRIO ATIVIDADES

14/02

8h às 10h

• Realizar a leitura das Ementas dos Componentes Curriculares, 
conforme os materiais de referência da SEED.
Documento - Educação em Tempo Integral em Turno Único – Documento 
2 - Ementários e Propostas Pedagógicas das Disciplinas da Parte 
Diversificada, 2012 (DEB/SEED).

Documento - Orientações para a Implementação do Ensino Médio em 
Tempo Integral na Rede Estadual de Educação do Paraná, 2017 DEB/
SEED).

10h às 12h
• Organizar o grupo em 3 equipes para leitura do texto do Anexo 

I - “Educação em Tempo Integral”;

• Sistematizar as reflexões propostas no grande grupo.

13h às 17h

• A partir das sugestões do Ementário, elaborar o Plano de 

Trabalho Docente (PTD) para o 1º bimestre. 

• Providenciar os documentos de referência para implementação 
e consolidação das Matrizes Curriculares da Educação em 
Tempo Integral em Turno Único nas instituições de ensino de 
Educação Básica no estado do Paraná, expedidos pela SEED, 
por intermédio do Departamento de Educação Básica (DEB):

Ensino Fundamental
• Orientações para Implementação da Educação em Tempo Integral em 

Turno Único, 2012 (DEB/SEED).

• Educação em Tempo Integral em Turno Único – Documento 2 - 
Ementários e Propostas Pedagógicas das Disciplinas da Parte 
Diversificada, 2012 (DEB/SEED).

Ensino Médio
• Orientações para a Implementação do Ensino Médio em Tempo 

Integral na Rede Estadual de Educação do Paraná, 2017 (DEB/SEED).
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1° DIA

1° MOMENTO

 13/02/17

A Equipe Gestora fará o acolhimento de todos os profissionais da escola, os 
informes gerais, orientações referentes às atividades propostas e disponibilizará a 
exibição do vídeo institucional “70 anos SEED”.

Leitura do texto a seguir:

A edição n° 3 do Boletim 
Resultados do Censo Escolar (PR, 
2014), ao definir ensino em tempo 
integral destaca:

A ampliação de tempos, espaços 
e oportunidades educativas são o fio 
condutor de ações desenvolvidas na 
perspectiva da Educação Integral. O 
ensino em tempo integral, prerrogativa 
histórica, ganhou conformidade na Lei 
de Diretrizes e Bases (Lei n. 9.394/96), 
que, ao instituir a Década da Educação, 
estabelece no artigo 87, § 5º, que 
“serão conjugados todos os esforços 
objetivando a progressão das redes 
escolares públicas urbanas de ensino 
fundamental para o regime de escolas 
em tempo integral”, ressalvando, no art. 

34, § 2º, que o período de permanência 
na escola será progressivamente 
ampliado a critério dos sistemas de 
ensino.

O tema Educação Integral 
adquire maior consistência pela Lei n. 
10.172, de 9 de janeiro de 2001, que 
institui o Plano Nacional de Educação 
(PNE) e dialoga com a ampliação da 
jornada escolar por meio das diretrizes 
e metas para o Ensino Fundamental. 
Entendendo que a oferta qualitativa 
deverá regularizar percursos escolares 
e oportunizar “(...) orientação no 
cumprimento dos deveres escolares, 
prática de esportes, desenvolvimento 
de atividades artísticas” e, dessa 
forma, democratizar as oportunidades 
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de aprendizagem, o PNE estabelece, 
por meio da meta 21, a ampliação 
progressiva da jornada escolar a fim 
de expandir a escola de tempo integral 
para que abranja um período de, pelo 
menos, sete horas diárias.

Os recursos para viabilização 
da Educação Integral só foram 
possibilitados, no entanto, a 
partir do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb) que, “(...) 
ao diferenciar os coeficientes de 
remuneração das matrículas, não 
apenas por modalidade e etapa da 
educação básica, mas também pela 
ampliação da jornada escolar”, facultou 
o tempo integral como possibilidade 
para toda a educação básica nacional.

Assim, de acordo com a 
legislação, existem duas categorias 
de matrículas: de tempo integral e de 
ampliação de jornada escolar, no qual a 
distinção faz-se necessário explicar.

Segundo o artigo 4º do Fundeb, 
é considerado “educação básica em 
tempo integral a jornada escolar com 
duração igual ou superior a sete horas 
diárias, durante todo o período letivo, 
compreendendo o tempo total que um 
mesmo aluno permanece na escola 
ou em atividades escolares”. Ou seja, 
apenas quando a carga horária do 
educando corresponder a sete horas ou 
mais é que sua matrícula será contada 
como de tempo integral. (...) quando 
o tempo de permanência é inferior 

ao mínimo de sete horas diárias, a 
matrícula não é coletada pelo Censo 
Escolar como de tempo integral, mas 
sim como de atividade complementar 
e, dessa forma, caracterizada como 
ampliação da jornada escolar.

(Disponível em https://goo.gl/3wYSfA)

Assistir ao vídeo “Conceito de Educação 
Integral – Miguel Arroyo – Centro de 
Referências em Educação Integral.

 
https://goo.gl/it6xMU
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Organizar o grupo em 3 equipes para leitura dos textos dos materiais de 
referência emitidos pela SEED: 

Para o Ensino Fundamental

• Educação em Tempo Integral e Aprendizagem (p.11)

• O currículo disciplinar na Educação Integral e em Tempo Integral 
(p.15)

Documento - Orientações para Implementação da Educação em Tempo Integral em Turno Único, 
2012 (DEB/SEED).

Para o Ensino Médio 

• A concepção da oferta do Ensino Médio em Tempo Integral (p.7)

• Educação em Tempo Integral e Aprendizagem (p.8)

• Os jovens e o Ensino Médio (p.12)

Documento - Orientações para a Implementação do Ensino Médio em Tempo Integral na Rede 
Estadual de Educação do Paraná (Seed/DEB-2017 – versão preliminar).

Reflexões:

• Do ponto de vista pedagógico, o que significa essa ampliação do tempo de 
escola?

• Na concepção de Educação Integral em Tempo Integral, como a escola deve 
ser pensada?

Ao final, apresentar as reflexões no grande grupo.
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Reorganizar o grupo em 3 equipes para leitura dos textos dos materiais de 
referência emitidos pela SEED:

Para o Ensino Fundamental

• Projeto Político Pedagógico/ Proposta Pedagógica Curricular 
(p.21)

• Organização da Matriz Curricular: Base Nacional Comum e Parte 
Diversificada (p.29)

Documento - Orientações para Implementação da Educação em Tempo Integral em Turno Único, 
2012 (DEB/SEED).

Para o Ensino Médio 

• Organização Curricular (p.13)

• Avaliação da aprendizagem (p.22)

• Horário de Funcionamento (p.22)

• Calendário Escolar (p.23)

• Carga horária Discente (p.23)

• Formação Continuada (p.23)

Documento - Orientações para a Implementação do Ensino Médio em Tempo Integral na Rede 
Estadual de Educação do Paraná, 2017 (DEB/SEED).

1° DIA

2° MOMENTO

 13/02/17
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Realizar a leitura da Instrução Normativa/2017 (SUED/SEED) que orienta sobre 
a Educação em Tempo Integral em Turno Único nas instituições de ensino da Rede 
Estadual do Paraná, nas etapas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 

(Sugere-se disponibilizar o documento em slide para leitura do coletivo, com 
mediação da Equipe Pedagógica). 

A partir dessa Introdução, pensar como se dará a organização da escola em 
todos os segmentos.
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A Equipe Pedagógica deverá organizar os materiais de referência da SEED em 
slides para apresentar ao grupo o ementário dos Componentes Curriculares da Parte 
Diversificada (Ensino Fundamental) e/ou Parte Flexível (Ensino Médio).

Organizar o grupo em equipes para leitura do texto do Anexo I “Educação em 
Tempo Integral”

Para refletir no grande grupo:

2° DIA

1° MOMENTO

 14/02/17

A partir desse estudo como a 
escola terá que repensar a Proposta 
Pedagógica Curricular/PPC, diante da 
proposta de uma Educação em Tempo 
Integral? Considera-se necessário 
este estudo detalhado do documento 
supracitado, por todos os envolvidos 
na escola, pois para os ajustes no 
Projeto Político-Pedagógico/PPP, 
que representa a construção coletiva 
escolar, é imprescindível que todos 
tenham o conhecimento ‘de que escola’ 
e ‘de que estudantes’ está se falando.

• Por que é um PROJETO? Projeto, 
porque está constantemente em 
construção...

• Por que é POLÍTICO? Porque 
diz respeito à arte e à ciência de 
governar... 

• Por que é PEDAGÓGICO? Porque 
diz respeito à reflexão sistemática 
sobre as práticas educativas...

De acordo com Libâneo 
(2010, p.96), “O projeto representa 
a oportunidade de a direção, a 
c o o r d e n a ç ã o p e d a g ó g i c a , o s 
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professores e a comunidade, tomarem 
sua escola nas mãos, definir seu papel 
estratégico na educação das crianças e 
jovens, organizar suas ações, visando 
a atingir os objetivos que se propõem. 
É o ordenador, o norteador da vida 
escolar”.

Como é um movimento coletivo, 
a escola deve criar possibilidades e 
espaços para a discussão e troca de 
ideias. Por isso é importante refletir 
sobre as seguintes questões:

• Que tipo de sociedade nossa escola 
quer?

• Que cidadão nossa escola deseja 
formar?

• O que entendemos por educação?

• Como concebemos a gestão 
escolar?

• Qual a nossa compreensão de 
currículo?

• Qual será a missão da nossa escola?

• Como percebemos o fazer 
pedagógico no dia-a-dia?

• Qual a visão da nossa escola sobre 
a avaliação?

• Como nossa escola encara a questão 
metodológica?

• Que tipo de relação nossa escola 
quer manter com a comunidade 
local?

• Que profissionais temos e 
queremos? De que profissionais 
precisamos?

• Que escola temos e que escola 
queremos?

2° MOMENTO

 14/02/17

Elaboração do Plano de Trabalho Docente com mediação da Equipe Pedagógica.
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EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL

A partir do que está proposto no documento Orientações para Implementação 
da Educação em Tempo Integral em Turno Único (PARANÁ, 2012, p. 22), quanto:

à construção de um Projeto Político-Pedagógico e uma Proposta Pedagógica Curricular pensada 

coletivamente, integrando nesse processo, equipe pedagógica, famílias e comunidade que 

devem discutir amplamente, a partir da realidade da escola, sobre os critérios, a concepção e 

os objetivos que irão nortear a organização do trabalho pedagógico da escola em tempo 

integral, devendo ser repensado constantemente, a fim de redirecionar todas as ações da 

escola, bem como, construir a identidade da instituição de ensino.

Como o coletivo da escola pretende se apropriar/participar da elaboração do 
Projeto Político-Pedagógico, com a compreensão dessa organização de ensino que 
amplia o tempo e os espaços de ensino e aprendizagem?

Segundo o documento Orientações para implementação da Educação em Tempo 
Integral em turno único (PARANÁ, 2012, p. 21-22), o processo de construção do 
Projeto Político-Pedagógico da escola em tempo integral deve possibilitar a:

ANEXO 1
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compreensão em profundidade dos problemas postos pela prática pedagógica, visando romper 

com a separação entre concepção e execução, entre o pensar e o fazer, entre teoria e prática” 

(VEIGA, 2005, p. 18), entre turno e contraturno e, principalmente, entre as disciplinas da Base 

Nacional Comum e da parte diversificada da Proposta Pedagógica Curricular da escola.

Nesse sentido, Demo (2010) afirma que, para a educação em tempo integral, a 
maior preocupação não é a “transmissão curricular”, mas a reconstrução e (re)signifi-
cação curricular. Na proposta desse teórico, tudo se planeja em prol da aprendizagem, 
que não se limita a ensinar mais, mas ensinar melhor. “Em vez da aula reproduzida, 
entra em cena a proposta sempre construída, desconstruída e reconstruída, no ritmo 
disruptivo do conhecimento”. (DEMO, 2010 apud PARANÁ, 2012, p.11).

Refletindo sobre a prática docente, de que forma a articulação entre as disciplinas 
da Base Nacional Comum e da Parte Diversificada (Ensino Fundamental) ou Parte 
Flexível (Ensino Médio) precisa ser implementada?

Considerando o exposto no documento Orientações para implementação da 
Educação em Tempo Integral em turno único (PARANÁ, 2012),

(...) a Educação em Tempo Integral não propõe a superação do ensino organizado por 

disciplinas, mas a criação de condições de ensinar em função das relações dinâmicas entre 

as diferentes disciplinas com o diferencial do maior tempo para desenvolver conteúdos que 

estejam sistematizados e articulados com o currículo da escola, fruto de um planejamento 

adequado e não da realização de atividades que sejam produtos de improvisação e do acaso. 

(p.15).

[…] os estabelecimentos de ensino não devem se limitar a transmitir os conteúdos curriculares 

e a ofertar atividades de lazer e reforço, com atividades fragmentadas e desconexas com 

a proposta pedagógica curricular, mas sim privilegiar o aproveitamento qualitativo do 

tempo educativo, na “perspectiva de que o horário estendido represente uma ampliação de 

oportunidades e situações que promovam aprendizagens significativas.” (p.11).

Não é pensar conteúdo e método de forma fragmentada, mas “ambos conceitos 
precisam ser entendidos em interação recíproca ou circular, pois se o ensino deve 
começar a partir de algum plano curricular prévio, a prática de ensiná-lo não apenas 
o torna realidade em termos de aprendizagem, mas que na própria atividade podem 
se modificar as primeiras intenções e surgir novos fins. É preciso ver o ensino não 
da perspectiva de ser atividade, instrumento para fins e conteúdos pré-especificados 
antes de empreender a ação, mas como prática, na qual esses componentes do 
currículo são transformados e o seu significado torna-se concreto para o aluno”. 
(SACRISTÁN; GÓMEZ, 1998 apud PARANÁ, 2012, p. 13).
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Quais estratégias pedagógicas o coletivo da escola sugere para implementar 
as disciplinas de tempo integral como forma de trabalho diferenciado dos conteúdos 
da Base Nacional Comum, não apenas como um espaço e tempo destinado a lazer, 
de maneira que supere a fragmentação que possa haver entre turno e contraturno 
na Educação em Tempo Integral? Nesse contexto, como as disciplinas devem se 
organizar/articular, relacionando: tempo, espaço, conteúdo e metodologia na Escola 
em Tempo Integral?

Para ministrar as disciplinas na Educação em Tempo Integral, segundo as 
Orientações para implementação da Educação em Tempo Integral em turno único 
(PARANÁ,2012, p. 17), é preciso profissionais que,

[…] agreguem, tanto o conhecimento dos conteúdos/saberes da disciplina que ensinam, 

quanto detenham os conhecimentos requeridos pelo ato pedagógico da elaboração e do 

desenvolvimento dos encaminhamentos metodológicos necessários para que o processo de 

ensino-aprendizagem se efetive”.
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