
 
 

PLANO DE TRABALHO NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 2018 
 

 A Constituição Federal Brasileira em seu art. 205 ampara a Educação em 

Tempo Integral, combinando com o art. 2º da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB nº. 9394/1996), os quais disciplinam a educação como direito de 

todos e dever do Estado e da família, a ser promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O artigo 

34º da LDB estabelece que “em relação a jornada deverá ocorrer pelo menos 

quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente 

ampliado o período de permanência na escola”. (LDB nº. 9394/1996, p. 12) No 

parágrafo 2º do referido artigo acrescenta-se que: “O ensino fundamental será 

ministrado progressivamente em tempo integral a critério dos sistemas de 

ensino”. 

 O Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014-2024), em sua meta 6, 

prevê oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, cinquenta por cento 

das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, vinte e cinco por cento 

dos (as) alunos (as) da educação básica. 

 O Plano Municipal de Educação (CASCAVEL, 2014-2024), na 
sua meta 6, prevê 

 Art. 6º. Oferecer Educação em Tempo Integral em, no 
mínimo, 60% (sessenta por cento) das escolas públicas, de forma 
a atender, pelo menos, 30% (trinta por cento) dos alunos da Rede 
Municipal de Ensino,  

III - garantir que os profissionais que atuam nos laboratórios da 
Educação em Tempo Integral possuam formação na área de 
atuação, a partir da aprovação do PME; 

 VII - garantir a Educação em Tempo Integral, organizada nas 
Diretrizes para a Educação em Tempo Integral na Rede Pública 
Municipal de Ensino de Cascavel, estruturada em formato de 
laboratório e modalidades tendo o dever de nortear todas as 
ações pedagógicas com práticas laboratoriais, a partir da 
aprovação do PME - CVEL; 

 

        Aliado, à Constituição Federal, a LDB, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) em seu Capítulo V, artigo 53, complementa a proposição de 

obrigatoriedade do acesso e permanência na escola, reconhecendo que o 

desenvolvimento integral da criança e adolescente requer uma forma específica 

de proteção, e por isso propõe um sistema articulado e integrado de atenção a 



 
esse público, do qual a escola faz parte.  

 

 O Conselho Municipal de Educação de Cascavel prevê 

 

 Art.155. A Educação em Tempo Integral tem como finalidade 
contribuir para a melhoria da aprendizagem por meio da 
ampliação do tempo de permanência do aluno na Instituição de 
Ensino, realizada através da transmissão do conhecimento 
científico, artístico e filosófico de forma mais ampla, 
proporcionando ao aluno práticas laboratoriais que extrapolem as 
metodologias trabalhadas no ensino regular. 

Art.156. Entre os objetivos da Educação em Tempo Integral está o 
de contribuir para a redução da evasão, da reprovação, da 
distorção idade/ano, mediante a implementação de ações 
pedagógicas que favoreçam o desenvolvimento integral do aluno 
e o aproveitamento escolar. 

 

 A Secretaria Municipal de Educação – SEMED em consonância com tais 

leis e visando garantir a efetivação de objetivos que possibilitem uma educação 

humanizadora, compreendida nas relações complexas que envolvem o homem 

e a sociedade, atende na Rede Municipal de Ensino 20 escolas com Educação 

Tempo Integral, o que corresponde a aproximadamente a 1.300 alunos de pré-

escola I ao terceiro ano (04 a 10 anos). Dessas 20 Escolas que ofertam 

Educação em Tempo Integral, 17 são urbanas e 03 escolas do campo.  

 A organização pedagógica e ampliação gradativa da jornada de estudos 

com qualidade, nas Escolas que ofertam a Educação em Tempo Integral no 

Município de Cascavel, são planejadas seguindo os pressupostos teóricos que 

fundamentam o Currículo para Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel e 

Diretrizes para o Educação em Tempo Integral na Rede Pública Municipal de 

Ensino de Cascavel. O atendimento é realizado em laboratórios, sendo estes 

das disciplinas curriculares e de extracurriculares que contemplam Dança, 

Música e Arte em diversas modalidades.  

 Objetiva-se ampliar o universo de experiências artísticas, 
cientificas e filosóficas, ampliar a aprendizagem nas diversas 
áreas do conhecimento por meio de práticas desenvolvidas nos 
Laboratórios, estender o tempo de permanência do aluno no 
ambiente escolar com atividades complementares que propiciem 
o desenvolvimento das relações Inter e intrapsicológicas. 
(CASCAVEL, 2010, p. 31) 

 

Para que isto ocorra é necessário assegurar os conteúdos científicos, 



 
artísticos e filosóficos como saber escolar e deve ser a referência para o 

planejamento, a organização e a realização das atividades escolares nos 

Laboratórios da Educação em Tempo Integral. 

Nesse Sentido, retoma-se a objetivação para a oferta da Educação em 

Tempo Integral, com critérios redefinidos na qualidade e de maior refinamento 

ao processo Ensino Aprendizagem a partir da Portaria Nº 198/2017, SEMED, 

que regulamenta o funcionamento para Educação em Tempo Integral e Diretriz 

pedagógica para o desenvolvimento do trabalho pedagógico nos laboratórios. 

 Para a manutenção administrativa e pedagógica da mantenedora junto 

das escolas que ofertam a Educação em Tempo Integral bem como daquelas 

em implementação, necessita-se de orientações quanto:  

 

OBJETIVOS AÇÃO EXECUÇÃO 

 Organizar quadros funcionais com 
professores, terceirizados, agentes de 
apoio e estagiários. 

 

 Auxiliar as escolas para que 
aproveitem cada profissional de forma 
coesa, proporcionando suas horas 
atividades e tendo cronogramas 
claros e uniformes; 

 Procurar assegurar profissionais 
concursados da rede para atuação 
nos Laboratórios e Modalidades. 

 Auxiliar no processo de contratação 
de instrutores terceirizados para as 
modalidades especificas. 

 

2017/2018 

 Solicitar junto a entidade mantenedora 
a aquisição de materiais pedagógicos 
específicos para uso nos Laboratórios 
e Modalidades; 

 Para que se dê continuidade bem 
como se efetive as práticas 
laboratoriais, se faz necessário que o 
profissional esteja instrumentalizado 
com os insumos pedagógicos 
externos específicos de cada 
Laboratório e Modalidade.  

 Solicitar as unidades escolares que 
enviem solicitação de materiais que 
necessitarão na ETI. 

 

 Organização de espaços e mobiliários.  Adequar locais para que os alunos 
consigam ter um espaço saudável 
para passar o período que se 
encontram na escola; 

 Auxiliar a Escola para que organize 
seus espaços e mobiliários; 

 Realizar levantamento de todo 
mobiliário que precisam e que 
necessitam troca; 

 Verificar in loco os espaços utilizados 
e se são adequados. 

2017/2018 

 Ofertar Formação Continuada 
especifica para os laboratórios e 

 Organizar e ofertar formação 
continuada juntamente com a equipe 

2017/2018 



 
modalidades ofertados na ETI. de formação da Semed e alguns 

profissionais convidados 
contemplando todos da ETI; 

 Viabilizar juntamente com a equipe de 
formação continuada cursos e 
formações para todos os laboratórios 
da ETI; 

 Convidar profissionais específicos de 
cada área para realizarem oficinas 
sobre demandas da ETI; 

 

 Realizar assessoramento pedagógico 
quinzenal. 

 Fazer assessoramento 
quinzenalmente nas escolas, visando 
auxiliar coordenadores, professores e 
alunos; 

 Orientar a equipe administrativo-
pedagógica da escola, quanto aos 
prazos das solicitações de alguns dos 
materiais que são adquiridos pela 
Secretaria de Educação para o 
desenvolvimento do trabalho 
pedagógico nos laboratórios; 

 Orientar as escolas que mantenham 
contato com os pais e ou 
responsáveis, comunicando o 
desenvolvimento dos filhos no 
processo escolarização e na ETI. 

  

2017/2018 

 Promover diálogo e debate de ideias e 
ações. 

 Manter diálogo aberto e franco com a 
equipe pedagógica da Semed, 
escolas e comunidade escolar; 

 Nos assessoramentos e nas idas as 
escolas procurar ouvir e debater 
ideias e acatar sugestões, sempre 
respeitando diversas formas de 
pensar e agir; 

2017/2018 

 Realizar exposição de trabalhos e 
atividades realizados na ETI. 

 Organizar momentos de expor e 
demonstrar a comunidade os 
trabalhos realizados na ETI; 

 Incentivar e orientar as escolas que 
ofertam a ETI para exporem seus 
trabalhos; 

 Orientar que façam momentos de 
apresentações diversas para toda a 
comunidade escolar, dentro da escola 
e fora desta se possível; 

2017/2018 

 Construir o documento que norteará a 
ETI Municipal redigido pelo Conselho 
Municipal de Educação. 

 Representar a Secretaria Municipal de 
Educação junto ao Conselho 
Municipal de Educação, a fim de 
promover debate sobre possível 
deliberação de ETI; 

 Participar das reuniões do CME e 
opinar, debater e representar a 
Semed na construção do documento 
que norteie a ETI, na Rede Pública 

2017/2018 



 
Municipal de Ensino de Cascavel, 
almejando o cumprimento do Plano 
Municipal de Educação. 

 

 Melhorar a aprendizagem e o  
rendimento das escolas com ETI,  na 
Prova Brasil. 

 Elevar o aprendizado dos alunos da 
ETI, proporcionando um espaço 
adequado e professores capacitados 
visando melhor a qualidade de ensino 
de nossa clientela; 

 Planejar aulas dinâmicas nos 
laboratórios de língua portuguesa, 
matemática e ciências respaldando-
se nas Diretrizes da Educação em 
Tempo Integral visando a 
aprendizagem do aluno de forma 
lúdica e prazerosa; 

2017/2018 

 Realizar Seminário do Tempo Integral  Promover um evento específico para 
formação aos profissionais que atuam 
na educação em tempo integral. 

2017/2018 

 Auxiliar escolas que tem espaço 
ocioso, onde poderá atender 
educação em tempo integral. 

 Assessorar escolas onde a demanda 
diminuiu e existe sala ociosa, para 
implantação de Educação em Tempo 
Integral, orientando equipe 
pedagógico administrativo e a 
comunidade escolar.  
 

 

 
CRONOGRAMA DE FORMAÇÃO DA ETI 
 
LABORATÓRIO OU 

MODALIDADE 

MINISTRANTE ESTIMATIVA 

DE CUSTO 

CARGA 

HORÁRIA 

PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

Laboratório de Língua 

Portuguesa 

Profª M.ª Ilda 

Oliveira 
- 4 horas Maio/ 2018 

Laboratório de Matemática 

Profª  

Tchierly Juliani Bier 
de Oliveira 

Profª  

Tchierly Juliani Bier 
de Oliveira 

 

-- 
4 horas 

4 horas 

Setembro/2018 

Novembro/2018 

Laboratório 

de Artes 

Música 

Instrutores Terceirizados 
Cênicas 

 Visual 

Profº Thiago Klin 

Profª Marineide 

Muller 

 

- 

4 horas 

4 horas 

Junho/2018 

Outubro/2018 

Laboratório 

de Artes 

Marciais 

Tae-kwon-do Instrutores Terceirizados 



 
Laboratório 

De 

Educação 

Física 

Dança Instrutores Terceirizados 

Brinquedoteca 
Profª Eliana 

Magnani 
 4 horas 8 horas 

Professores 

de Educação 

Infantil 

Integral - 

Escola 

Matemática 

Profª  

Tchierly Juliani Bier 
de Oliveira 

Profª  

Tchierly Juliani Bier 
de Oliveira 

 

 
4 horas 

4 horas 

Março/2018 

Outubro/2018 

Língua 

Portuguesa 

Profª M. ª Ilda 

Oliveira 

Profª M.ª Ilda 

Oliveira 

 

4 horas 

 

4 horas 

Maio/2018 

 

Junho/2018 

 

 

Historia 

Profª Rosangela 

Rubel 

Profª Rosangela 

Rubel 

 

4 horas 

 

4 horas 

Março/2018 

 

Setembro/2018 

Arte 

Profª  

Tchierly Juliani Bier 
de Oliveira 

 

 4 horas Setembro/2018 

Ciências 

 

Profª Prescila 

Sgarioni 
 8 horas Março/2018 

 
 
CRONOGRAMA DE ASSESSORAMENTO (PREVISÃO): 
 
ASSESSORAMENTOS COLETIVOS: 
 

 06/04/2018 – TARDE – AUDITORIO SEMED 

 

 21/08/2018 – MANHÃ – AUDITORIO SEMED 

 

ESCOLAS QUE OFERTAM ETI EM 2018:  
 

ESCOLAS NÚMERO DE ALUNOS 

1. Escola Municipal Ana Neri 40 

2. Escola Municipal Artur Carlos Sartori 40 

3. Escola Municipal Anibal Lopes Da Silva 95 

4. Escola Municipal Edson Pietrobelli 19 



 

5. Escola Municipal Do Campo José 

Bonifácio 

40 

6. Escola Municipal Luis Carlos Ruaro 80 

7. Escola Municipal Luiz Vianey Pereira 24 

8. Escola Municipal Maria Fanny Quessada 

De Araujo 

21 

9. Escola Municipal Mario Pimentel De 

Camargo 

96 

10. Escola Municipal Maximiliano Colombo 62 

11. Escola Municipal  Nicanor Silveira 

Schumacher 

40 

12. Escola Municipal  Profª Dulce Andrade 

Siqueira Cunha 

292 

13. Escola Municipal  Profª Kelly C.T. Miranda 140 

14. Escola Municipal Profª Maria Fumiko 

Tominaga 

144 

15. Escola Municipal  Profª Michalina 

Sochodolak 

131 

16. Escola Municipal  Quintino Bocaiúva 144 

17. Escola Municipal Do Campo São 

Francisco De Assis 

65 

18. Escola Municipal  Do Campo Zumbi Dos 

Palmares 

79 

TOTAL DE ALUNOS ATENDIDOS 1.532 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


