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Como Funciona

O Guia Políticas de Educação Integral
Com acesso aberto à comunidade, o Guia Políticas de Educação Integral é uma ferramenta de
apoio a gestores para a implementação de políticas de educação integral. Estruturado numa
plataforma on-line, o Guia apresenta de forma didática tanto as questões mais básicas sobre
educação integral, como temas e referências mais específicos para cada etapa de
implementação.
Ao todo, nove áreas que descrevem os eixos estruturais da política de educação integral estão
disponíveis, e, apesar de poderem ser acessadas independentemente, também servem como
indicação de um percurso.

A Ferramenta de Elaboração do Plano de Educação Integral
A ferramenta, de acesso restrito, possibilita a construção de um plano de educação integral
para cada estado ou município. Com base no preenchimento de dados nas diferentes etapas, a
ferramenta gera, ao final do processo, um documento sistematizado com as estratégias e
metas previstas pelo plano. O objetivo é apresentar facilidades práticas e tecnológicas que
auxiliem na elaboração de planos de educação estratégicos e consistentes.
Voltada para técnicos e dirigentes de secretarias de Educação, é possível acessar a ferramenta
após o preenchimento do cadastro. O cadastro para acessar o “Nosso Plano” é feito com base
no nome do município ou estado que pretende construir seu Plano de Educação Integral, e não
pelas pessoas que compõem a equipe responsável pela sua elaboração. Portanto, será gerado
um único login que poderá ser compartilhado com todos dessa equipe.

Ao entrar em cada um dos itens do roteiro é possível encontrar alguns destaques relacionados
ao encaminhamento de sua elaboração. Além disso, sugerimos leituras ou vídeos que irão
subsidiá-los conceitualmente e apresentaremos experiências que podem contribuir para o seu
trabalho. Em cada página, há um espaço para registrar a produção sobre aquele aspecto.
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Uma funcionalidade importante desta ferramenta é a possibilidade de editar a qualquer
momento os textos que foram incluídos. Sempre que o item for acessado aparecerá o texto
salvo pela última vez e um ícone que permitirá fazer a edição do seu conteúdo.
Após a edição de cada um dos itens é possível salvar o texto que foi elaborado em um arquivo
.pdf. Esta possibilidade pode contribuir em momentos de construção do Plano, por exemplo,
quando se quer apresentar o que já foi construído e discuti-lo em alguma reunião ou encontro
com um grupo ampliado.
Quando o Plano de Educação Integral estiver finalizado poderá ser salvo em .pdf. e
compartilhado com toda a comunidade.
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