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CONTINUADA PARA PROFESSORES DE UMA ESCOLA MUNICIPAL  DE 

EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL  
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BONATTO, Bruna Mayara Bonatto2 

 

Resumo: Esta comunicação apresenta os resultados do desenvolvimento do projeto de extensão intitulado 
“Educação Integral em Tempo Integral: concepção e prática docente” inserido na categoria Evento do sistema da 
PROEX (Pró-Reitoria de Extensão) da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). O objetivo do projeto 
foi realizar uma formação continuada na temática da Educação Integral em Tempo Integral (EITI) com os 
professores da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Professora Zilá Bernadete Bach (EMEIEF) de 
Tempo Integral, localizada na cidade de Ponta Grossa-PR. O desenvolvimento do projeto de extensão 
demonstrou sua capacidade em possibilitar a oferta de uma formação continuada para professores da rede 
pública de ensino. Além de poder contribuir para a formação dos professores possibilitou uma parceria entre uma 
Instituição de Ensino Superior e uma Instituição de Educação Básica. 
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Projeto de Extensão.  
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO  

O projeto de extensão denominado “Educação Integral em Tempo Integral: 

concepção e prática docente” está inserido na categoria Evento do sistema da PROEX (Pró-

Reitoria de Extensão) da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 

PÚBLICO-ALVO  

Professores, Pedagogas, Direção Geral e funcionários da Rede Pública de Educação 

Básica da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Professora Zilá Bernadete Bach 

(EMEIEF) de Tempo Integral, localizada na cidade de Ponta Grossa-PR. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Município de Ponta Grossa-PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Professora Zilá Bernadete Bach 

(EMEIEF) de Tempo Integral, localizada na cidade de Ponta Grossa-PR. 

JUSTIFICATIVA 

O projeto de extensão se justifica pela interação entre a Educação Básica e o Ensino 

Superior no Município de Ponta Grossa com o intuito de levar para a Educação Básica 

possibilidades de discutir a temática referente à Educação Integral em Tempo Integral (EITI). 

A motivação para a realização de seminários com os professores da Escola 

Municipal de tempo integral Professora Zilá Bernadete Bach emergiu da constatação da 

necessidade de uma formação continuada específica em EITI no contexto da prática destes 

professores.  

Essa demanda foi constatada no decorrer do desenvolvimento de uma pesquisa de 

campo integrante da tese de doutorado em Educação que uma das coordenadoras desenvolve. 

Os seminários, enquanto uma formação continuada, podem contribuir não somente para a 
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capacitação dos docentes da escola alvo do projeto, como também para o desenvolvimento da 

pesquisa de doutorado. 

OBJETIVOS 

O objetivo geral do projeto de extensão foi realizar a formação continuada na 

temática da Educação Integral em Tempo Integral (EITI) com os professores da Escola 

Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Professora Zilá Bernadete Bach (EMEIEF) de 

Tempo Integral, localizada na cidade de Ponta Grossa-PR. Para o cumprimento do objetivo 

geral estabeleceu-se os seguintes objetivos específicos: discutir os conceitos da Educação 

Integral em Tempo Integral; refletir a respeito da prática docente na Educação Integral em 

Tempo Integral; capacitar os professores para atuar na Educação Integral em Tempo Integral.  

METODOLOGIA 

Foram realizados no ano de 2018 seis encontros mensais de formação continuada 

para os professores sobre diversos conteúdos pertinentes à temática Educação Integral em 

Tempo Integral. O mês de realização dos seminários e seus respectivos conteúdos estão 

dispostos no Quadro 1, abaixo. 

Quadro 1 – Atividades na/para EITI realizadas na Escola Zilá – 2018 

Atividades/mês (2018) MAIO JUN JUL AGO NOV DEZ 
Exposição do instrumento de coleta de 
dados e o espaço de desenvolvimento: 
Google Forms 

X      

Discussão de temáticas para a proposta de 
formação junto ao corpo docente, 
coordenadoras pedagógicas e gestora 

 X     

Discutir os conceitos de EITI   X    
Diálogo entre os professores e a 
fonoaudióloga Denise Ienk Bail sobre 
saúde vocal 

   X   

Estabelecer concepções acerca da prática 
docente na EITI. 

   
 

 X  

Realizar a avaliação formativa dos 
seminários realizados por meio do uso do 
Google Forms 

     X 

Fonte: os autores (2018). 
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Cabe mencionar que o tempo e o espaço descritos no Quadro 1 foram criados 

juntamente com o corpo docente da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental 

Professora Zilá Bernadete Bach (EMEIEF) de Tempo Integral no decorrer do 

desenvolvimento do projeto. 

RESULTADOS 

Este tópico apresenta os principais benefícios e resultados das atividades realizadas 

por meio do projeto de extensão intitulado “Educação Integral em Tempo Integral: concepção 

e prática docente” inserido na categoria Evento do sistema da PROEX (Pró-Reitoria de 

Extensão) da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 

A formação docente, enquanto atuação em uma escola de EITI se configura de 

forma complexa interligada ao desenvolvimento dos envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem como, também, da organização da escola, do ensino, do currículo e da profissão 

docente.  

Cientes de que ninguém escapa da educação, pois a vida, a todo o momento, se 

mistura com a educação e cabe a esta última a responsabilidade de responder à miscelânea de 

reivindicações que o sujeito e o contexto exigem. Nesta perspectiva, a EITI compreende o 

“homem como ser multidimensional, a educação deve responder a uma multiplicidade de 

exigências do próprio indivíduo e do contexto em que vive” (GUARÁ, 2006, p. 16). 

Diante desta complexidade do agir humano é imperativo à prática pedagógica na 

EITI uma formação contínua e específica para os professores, pois neste contexto escolar há 

“uma gama variada de questões como: o exercício profissional, a qualidade de ensino, a 

identidade profissional e a razão de ser daquele se dedica ao ato de ensinar” (SANTOS; 

GOMES, 2017, online). 

Compreendendo esta peculiaridade do âmbito da EITI os encontros de formação 

continuada com os professores, realizados por meio do projeto de extensão aqui apresentado, 

foram desenvolvidos considerando o contexto escolar específico do público alvo. A seguir 

serão listados, sumariamente, os encontros e suas respectivas ações: 

a) Primeiro Encontro – Considerando as possibilidades da aplicabilidade da 

ferramenta digital Google Forms no contexto educacional, bem como sua utilização no 
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decorrer do desenvolvimento do projeto de extensão, neste encontro os professores foram 

apresentados e orientados a respeito da utilização e aplicabilidade do Google Forms; 

b) Segundo Encontro – por meio do uso do Google Forms foram discutidas as 

temáticas pertinentes para serem abordadas na proposta de formação continuada em EITI;  

c) Terceiro Encontro – foram apresentados os principais conceitos da EITI e suas 

interseções com a prática docente por meio dos fundamentos teóricos de Jaqueline Moll, Ana 

Maria Cavaliere, Ligia Coelho, Miguel Arroyo, Paulo Freire, dentre outros.  

d) Quarto Encontro – foi realizado um diálogo entre os professores e a 

fonoaudióloga Denise Ienk Bail sobre saúde vocal do professor, o qual utiliza a voz como o 

principal instrumento de trabalho. 

d) Quinto Encontro – foram discutidas as concepções acerca da EITI e a prática 

docente na escola. Nesse momento os professores puderam olhar para suas atividades de 

ensino e aprendizagem no contexto da EITI, valorizando seu pensar e seu fazer no cotidiano 

da escola de EITI.  

e) Sexto Encontro – foi realizada a avaliação formativa dos encontros de formação 

continuada realizados pelo projeto de extensão por meio do Google Forms. A discussão das 

respostas do questionário via Google Forms possibilitou estabelecer os pontos fortes e fracos 

do desenvolvimento do projeto, bem como de se constituir como um momento de sugestões e 

contribuições para a realização de edições futuras. 

Pelo decorrer do desenvolvimento das atividades do projeto, bem como pelo 

diálogo realizado com o público alvo no último encontro evidenciou-se a relevância do 

projeto de extensão intitulado “Educação Integral em Tempo Integral: concepção e prática 

docente” para o contexto da prática docente em EITI. Além disso, constatou-se a importância 

da parceria entre as Instituições de Educação Básica e das Instituições de Ensino Superior na 

elaboração e desenvolvimento de ações que aprimorem a qualidade da educação pública 

destacando a importância e capacidade de atuação da extensão universitária. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A constatação da necessidade de uma formação continuada específica em EITI no 

contexto da prática dos professores da Escola Municipal de tempo integral Professora Zilá 

Bernadete Bach promoveu a idealização e o desenvolvimento do projeto de extensão 
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intitulado “Educação Integral em Tempo Integral: concepção e prática docente” inserido na 

categoria Evento do sistema da PROEX (Pró-Reitoria de Extensão) da Universidade Estadual 

de Ponta Grossa (UEPG). 

A possibilidade de ofertar uma formação continuada para professores da rede pública 

de ensino por meio de um projeto de extensão além de poder contribuir para a formação dos 

professores possibilitou uma parceria entre uma Instituição de Ensino Superior e uma 

Instituição de Educação Básica. 

A avaliação formativa do projeto de extensão, realizada junto ao público alvo, apontou 

a relevância e as contribuições do desenvolvimento do projeto, o qual cumpriu seus objetivos. 

Além disso, evidenciou-se que a delimitação dos conteúdos dos encontros em cooperação 

entre os coordenadores do projeto e o público alvo foi um fator que contribuiu para o sucesso 

de seu desenvolvimento. 

Apesar do desafio de conciliação da agenda de uma escola de EITI com as 

possibilidades dos coordenadores do projeto, principalmente pela escassez de tempo, diante 

da aceitação e do sucesso do projeto pretende-se realizar sua segunda edição. 
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