
 



A escola em tempo
integral foca no
desenvolvimento
integral do estudante
sustentado em três
pilares:

 

Desenvolvimento do ser
humano em todas as suas
dimensões;

Integração de tempos e espaços
com a inclusão de diversos atores
no processo educativo;

Desenvolvimento das atividades em
tempo integral.

PRINCÍPIOS



 

Organização curricular
orientada pela

interdisciplinaridade 
e fundamentada na
ciência, tecnologia,

cultura e na formação
pessoal e profissional.

Potencializa o sucesso
acadêmico e profissional

do estudante e busca
promover a equidade
educacional estando

inserida na estratégia 
de proteção social.



Características
da Escola em

Tempo Integral
 

Promoção 
da equidade
educacional

Oportunidades
para as juventudes

Potencialização
do sucesso
acadêmico

Dinamização de
tempos e espaços

da escola

Desenvolvimento
das competências
socioemocionais

Redução da
vulnerabilidade social

Investimento da
qualidade de vida



alinhamento ao
Novo Ensino Médio

 

O que precisamos
para ter uma
escola  em 

tempo integral 
de qualidade?

currículo
diversificado

infraestrutura

protagonismo
estudantil



 

Ensino  em  Tempo
Integral   no  Ceará

Educação 
Profissional

EEEP

Ensino
em Tempo

Integral
EEMTI



- 201 EEMTI, sendo: 54 em
Fortaleza e 147 no interior.

Atual distribuição
do Tempo Integral

- 123 EEEP, sendo: 21 em
Fortaleza e 102 no interior.

- As EEMTI estão em 100 municípios
e as EEEP atendem a 101 municípios.



50%
das escolas estaduais
são de tempo integral

REDE  ESTADUAL  DE  ENSINO



Educação
Profissional

 



 

 Formação Acadêmica e Profissional
O Governo do Ceará iniciou, em 2008, a implantação das Escolas
Estaduais de Educação Profissional (EEEP). Nessas unidades, é
ofertado o Ensino Médio integrado à Educação Profissional,
possibilitando que os estudantes aprendam uma profissão ao mesmo
tempo em que cursam os três últimos anos da educação básica. 



 

Proposta
Pedagógica



 

Educação Profissional



 

Cursos Articulados  à Economia da Região



 

Escolas de Ensino Médio
em Tempo Integral





 

Currículo das EEMTI

Nas Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, o
currículo vai além da base comum e torna-se
flexível, diversificado e adequado ao contexto e à
particularidade de cada unidade de ensino. Ou seja,
não há um padrão único para seguir os itinerários
formativos.



 

Proposta Pedagógica das EEMTI



Base Flexível / Eletivas

 

Catálogo com mais de 300 eletivas. Destas, 103 possuem
material de apoio construído pela equipe CEDTI.

Coleção das eletivas
fundantes das EEMTI



 

Desde 2020, esta iniciativa busca contribuir de forma positiva na
garantia de aprendizagem dos alunos das EEMTI ofertando, nas
semanas que antecedem a aplicação do Enem, Cards e Mapas
Mentais de todos os componentes curriculares da BNCC, com
questões resolvidas para os alunos, de forma a assegurar um ensino
de qualidade e buscando promover a equidade na garantia de
material de apoio pedagógico.



Resultados
Positivos



Introdução do 5º Itinerário
na Base Flexível

Foco na permanência dos estudantes e na
conexão com o mundo do trabalho;

Criação de um elo entre o desenvolvimento
econômico e social dos estudantes, promovendo
o fortalecimento do currículo complementar e da
formação de maneira integral.



Certificação em linguagem de programação para
alunos e professores das EEMTI;
Uso das tecnologias para uma educação com
equidade: a importância das pautas que envolvem
tecnologia para melhorar o aprendizado na
educação básica;
Pedagogia da Oportunidade: novas perspectivas
para os jovens de 15 a 17 anos;
Fortalecimento da aprendizagem da matemática na
rede estadual;
Apoiar na permanência dos alunos nas EEMTI.



Foco na Aprendizagem

Ciclos de Fortalecimento e
Recuperação das Aprendizagens
na Educação do Cerá





Eliana Estrela
Secretária da Educação do Ceará


