A Educação Integral e Integrada

O Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, desde 2010, oferece na
modalidade à distância três cursos de formação continuada em Educação Integral:
Educação Integral e Integrada, Docência na Escola de Tempo Integral e Proposta
Curricular e Metodologias na Educação Integral.

O Curso de Educação Integral e Integrada visa promover reflexões sobre a
formação de profissionais da educação e estimular a implementação de ações de
educação integral nas práticas pedagógicas.
É um curso com carga horária total de 260h e conta com quatro turmas finalizadas.
A primeira concluiu as atividades em setembro de 2010, com 550 alunos inscritos e
distribuídos nos polos de Anápolis, Catalão, Formosa, Goianésia, Iporá, Inhumas,
Mineiros, Morrinhos, Posse e Rio Verde.
A segunda turma finalizou as atividades em novembro de 2012, sendo ofertado nos
pólos de Águas Lindas, Alexânia, Aparecida de Goiânia, Cezarina, Goiás, Piranhas,
São Miguel do Araguaia, São Simão, Uruana e Uruaçu, totalizando um público de 450
profissionais da educação.
Em outubro de 2012, iniciamos a terceira turma, com 460 alunos. O curso foi
ofertado em pólos de Anápolis, Formosa, Goianésia, Inhumas, Iporá, Morrinhos,
Posse e Rio Verde.
A quarta turma finalizou sua formação em dezembro de 2014, sendo oriunda dos
pólos de Águas Lindas, Alexânia, Alto Paraíso, Anápolis, Aparecida de Goiânia,
Cezarina, Formosa, Goianésia, Goiás, Inhumas, Itumbiara, Jussara, Rio Verde,
Uruaçu e Uruana. E foram capacitados 558 profissionais em educação integral.

Proposta Curricular e Metodologias na Educação Integral é um curso que visa
estimular a articulação entre teoria e prática no processo de discussão de propostas
e metodologias de ensino na escola de tempo integral. É uma proposta fundada no
domínio dos conhecimentos científico e didático com carga horária de 180h e até

agora só tivemos uma turma, que iniciou suas atividades em junho de 2013 nos pólos
de Planaltina, Rio Verde e Silvânia. Foram capacitados 120 profissionais que atuam
na escola de tempo integral.

O Curso Docência na Escola de Tempo Integral tem o objetivo de ampliar a
formação

de profissionais envolvidos na docência de escolas de tempo integral.

Possui carga horária de 180h e discute as novas concepções acerca da jornada
ampliada e seus reflexos no processo ensino-aprendizagem.
A primeira turma desse curso iniciou suas atividades em junho de 2013, nos pólos de
Catalão, Ceres, Cidade de Goiás, Jataí, Luziânia e Trindade. Ao final, foram
capacitados 260 alunos.
A segunda turma iniciou suas atividades em fevereiro de 2015 nos pólos de Anápolis,
Iporá, Jataí, Jussara, Morrinhos, Palmeiras de Goiás e Resende/RJ. Temos 400
alunos matriculados e o curso deve finalizar até agosto deste ano.

