
Como montar instâncias de participação (fóruns, grupos 

articuladores, comissões) para educação integral: 

Uma instância de participação para educação integral pode ser montada por 

qualquer pessoa ou grupo que deseje contribuir para a 

instauração/fortalecimento da Educação Integral dentro de dado território. 

1º passo: levantamento de possíveis interessados em participar e convite aos 

mesmos– como a educação integral pressupõe a interação entre escolas, 

equipamentos públicos, organizações sociais e comunidades do território é 

importante convidar representantes destes diferentes espaços; 

2º passo: reuniões com o grupo para discussão sobre o objetivo geral, 

objetivos específicos do grupo, estratégias para alcançar os objetivos. 

Definição com o grupo de quais serão os meios utilizados para manter a 

comunicação (ex: grupo de emails, telefone, rádio comunitária, entre outros) e 

definição da data e local da próxima reunião. 

3º passo: realização das estratégias acordadas. 

A partir deste ponto o grupo seguirá alternando reuniões com a realização 

das estratégias para o alcance dos objetivos. É muito importante que o 

grupo divida responsabilidades do modo que lhe parecer mais interessante 

para garantir a força do grupo, apropriação, corresponsabilidade e 

continuidade. Ex: uma pessoa pode ser responsável por enviar os convites 

por mês, outra cede o espaço para a reunião, outra organiza a pauta, outra 

faz a relatoria do que é definido na reunião.  

É importante também que os objetivos do grupo sejam relembrados de 

tempos em tempos e rediscutidos se necessário. Novos participantes que 

se alinhem aos objetivos devem ser aceitos para fortalecer o grupo. O grupo 

pode, se achar interessante, fazer uma carta de princípios ou rodadas de 

auto-formação, compartilhando conhecimentos e convidando outras 

pessoas que possam contribuir às discussões. 

 

Experiências:  

EMEF Campos Salles – Heliópolis – pessoa indicada Bráz Nogueira; 

UNAS – Heliópolis – pessoa indicada Arlete Persoli; 

Românticos Conspiradores – rede colaborativa de educadores pela Educação 

democrática – pessoas indicadas José Pacheco e Helena Singer. 


