
4

Fechando o ano com chave de ouro

Um olhar para 2018
As escolas receberam materiais de apoio para a mobilização para as matrículas dos alunos previstas para
o 1º período de 30/11/2017 a 11/12/2017 e para o 2º período de 01/02/2017 a 07/02/2018. 
Baixe aqui o Folder e o Cartaz de divulgação.

 Foi discutida a importância do planejamento da Semana de Integração para acolhimento dos
alunos em fevereiro. Acesso aos materiais: http://bit.ly/integracaoSC

Para quem já quiser acessar os Cadernos sobre Programa Educação Integral, 
Orientação para planos de aulas – OPAs (materiais dos professores) e 
Cadernos dos Estudantes, a. 
- 1º ano: http://bit.ly/materiais1anoSC 
- 2º ano: http://bit.ly/material2anoSC 

Ações de formação também já estão previstas para serem realizadas em 
fevereiro conforme a divisão a seguir:
- Formação para equipes escolares que aderiram ao programa em 2018
   Dias: 05 e 06/02                                    
- Formação para equipes escolares que aderiram ao programa em 2017
   Dias: 07 e 08/02

 

Santa Catarina, 22 de janeiro de 2018.

O Seminário “Saberes e práticas de 
educação integral” reuniu cerca de 250 
professores e gestores de Santa Catarina 
entre os dias 23 e 24 de novembro para a 
celebração de conquistas desses educadores 
ao longo de todo o ano, nas 15 escolas da 
rede estadual que, em 2017, implementaram 
de forma pioneira, no estado, a proposta 
de educação integral para o ensino médio,  
em parceria entre a Secretaria de Educação de Santa Catarina e o Instituto Ayrton Senna, com apoio do Instituto 
Natura. O evento, que possibilitou uma ampla troca de conhecimentos sobre educação integral, contou também com 
a presença dos gestores das 20 escolas que participarão do programa em 2018 e de suas respectivas gerências. 
Na mesa de abertura estiveram presentes o secretário de Educação Eduardo Deschamps, o diretor-presidente do 
Instituto Natura, David Saad, o presidente da FIESC (Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina), Glauco 
José Côrte e a presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna. 
Para promover a troca de aprendizados e experiências com a prática da educação integral, o seminário contou com 
uma mesa redonda para diálogo entre gestores escolares e regionais, oficinas e exposições orais lideradas pelos 
professores e exposição de projetos realizados junto com os alunos ao longo deste ano. O objetivo foi de promover 
inspiração e multiplicação de boas práticas.
Ao final do evento foi feito o lançamento do e-book “Um fio, um retalho, uma colcha: práticas de gestores inovadores”, 
elaborado a partir das vivências dos gestores escolares e suas equipes ao longo de 2017. O principal objetivo do 
material é valorizar a autoria dos gestores na concretização do propósito da educação integral em aspectos da 
gestão, como a realização de planejamentos integrados por áreas de conhecimento, a promoção do protagonismo 
juvenil no ambiente escolar, estratégias de acompanhamento, entre outras. 
O e-book pode ser baixado gratuitamente.

Desejamos a todos um ótimo começo de ano e que 2018 seja muito produtivo!

PARA INSPIRAR

Assista ao vídeo e

relembre algumas

das conquistas já

sentidas por quem

participou dessa

proposta em 2017:

Veja: //bit.ly/2DmqQyJ


