PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO

Meta 6 – Garantir educação integral em todos os níveis e modalidades de ensino
e assegurar educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por
cento) das escolas públicas, de forma a atender a, pelo menos, 25% (vinte e
cinco por cento) dos alunos na educação básica

Estratégias
6.1. Garantir educação integral a todos os alunos da educação básica,
promovendo a elaboração de currículo que amplie as oportunidades formativas,
propiciando o desenvolvimento pleno das crianças, adolescentes e jovens, a
partir de suas interações com conhecimentos, valores e culturas.
6.2. Estimular o protagonismo dos educandos por meio de estratégias e
metodologias curriculares, que integrem conhecimentos, competências e
habilidades, contemplando seu desenvolvimento integral.
6.3. Garantir consonância entre as políticas de educação integral e o Projeto
Político Pedagógico de cada unidade escolar, orientando-se pelos princípios
democráticos e participativos.
6.4. Fomentar estratégias e metodologias de aprendizagem que aproximem a
escola da comunidade, permitindo ao aluno conhecer e explorar o contexto no
qual está inserido, aumentando o entendimento da escola como referência
significativa na formação integral dos jovens.
6.5. Fortalecer estratégias de fixação dos docentes nas escolas, de forma a
estimular a continuidade dos programas de educação integral.
6.6. Garantir a infraestrutura necessária para o atendimento da educação em
tempo integral, no que se refere a espaços, laboratórios, salas de leitura,
equipamentos de informática e recursos didático-pedagógicos.
6.7. Estimular, em regime de colaboração, a apropriação dos espaços e
equipamentos públicos e privados, articulando ações entre esses e as escolas,
de forma a viabilizar a extensão do tempo de permanência do aluno em
atividades correlacionadas ao currículo.
6.8. Garantir ações formativas aos professores que atuam em jornada ampliada,
de forma a capacitá-los para atuação nos variados modelos pedagógicos e de
gestão adotados para o atendimento dos alunos da educação básica em tempo
integral.
6.9. Garantir, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública em
tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e
multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que a permanência

dos alunos em tempo integral na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a
ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo.
6.10. Atender às escolas do campo e de comunidades indígenas e quilombolas
na oferta de educação em tempo integral, com base em consulta prévia e
informada, considerando-se as peculiaridades locais.
6.11. Oferecer a educação em tempo integral para pessoas com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na
faixa etária de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, assegurando atendimento
educacional especializado complementar e suplementar, ofertado em salas de
recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas.
6.12. Promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito
local, regional e nacional, na perspectiva intersetorial da gestão pública,
constituindo rede de proteção social para crianças, adolescentes e jovens.

