
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 
MÓDULO V: PROJETO INTEGRADOR 
PROFESSORAS FORMADORAS: 
Profª. Ms. Glauce Viana de Souza Torres NEAD/IE/UFMT 
Profª. Drª. Maria Aparecida Rezende NEAD/IE/UFMT 
 
Duração:cinco semanas 
Início:10/08/15 
Término:13/09/15 
 
21/09 a 26/9 – FECHAMENTO DO MÓDULO V (Apresentação dos Projetos Integradores). 

 

 

[...] 

Que desespero;  

O moleque pobre de baixa renda;  

Não tem professor, incentivo, merenda;  

Que dó, é preciso investir melhor;  

O recurso do imposto de renda entenda;  

Que não tem dinheiro não tem ensino digno então;  

E você ainda diz que investe muito na educação;  

Quem sonega a educação nega o direito de viver;  

 

Trecho da Música “Brasil sem educação”.  

Autor: Mano Ed , Aliado G. 

Álbum: O Crime do Raciocínio.  

Estilo: Rap / Hip-Hop 

 

  

http://www.radio.uol.com.br/album/face-da-morte/o-crime-do-raciocinio/17387
http://hip-hop/


Para Iniciar... 
 

Apresentação do módulo pelas professoras formadoras da UFMT ao encontro das 
atividades planejadas no Guia Didático Módulo V. 

 

CARTA 

Prezados/as Cursistas! 

Com prazer anunciamos mais um importante módulo em seu percurso formativo. O 

aprendizado do conteúdo aqui presente tem como pré-requisito os módulos anteriores, 

constituindo-se em movimento teórico e prático importante à sua formação continuada de 

Conselheiros Municipais de Educação. 

O módulo, nessa formação continuada de Conselheiros Municipais de Educação, 

desafia a você integrar o conhecimento aprendido por meio da investigação e no debruçar 

dos estudos de pressupostos do Projeto Integrador e da Ação do Conselheiro. Tudo isso será 

permeado pela discussão da gestão democrática; regime de colaboração; o campo da 

legalidade e da ética e da chamada à elaboração do Projeto Integrador que visa um 

significado, em que destacamos o que traz o fascículo Projeto Integrador (2009, p. 25)“Para 

planejar uma ação futura é preciso saber de onde se parte, aonde se deseja chegar e o que 

fazer para atingir este objetivoDessa forma elaborar um projeto é pensar a partir de uma 

situação vivida e conhecida em tempo presente para buscar algo diferente e novo. 

Associadas a essas discussões buscamos outras compreensões de dialogar acerca de 

uma dada realidade por meio de uma investigação social. Paulo Freire em sua obra Pedagogia 

do Oprimido nos revela uma maneira amorosa de dialogar com o Outro e a Outra na 

caminhada da construção das etapas primordiais para essa elaboração de um projeto que 

assume o cotidiano da vida como mola propulsora das ações.  

Para dinamizar os estudos e debates em torno do Projeto Integrador na Gestão 

Democrática selecionamos textos de teóricos, músicas, vídeos e charges que tratam dessa 

problemática. Esperamos que as análises e debates que serão desencadeados neste módulo 

sejam articulados com os estudos feitos nos módulos anteriores para torná-los mais 

consistentes e profícuos.   

Assim, convidamos vocês a refletirem sobre a atuação dos Conselheiros Municipais 

de Educação em realidades previamente localizadas e relevantes a partir da elaboração 

coletiva do Projeto Integrador para sua comunidade escolar. 

Vamos aos estudos!... 

Professoras Glauce e Maria Aparecida  



 

Primeira Semana 

10/08 a 15/08/15 

Parte I - Capítulo I – Módulo V 
PRESSUPOSTOS DO PROJETO INTEGRADOR 

 Quais os objetivos? 
 Revisitar os princípios da Gestão Democrática; 

 Refletir sobre o Regime de Colaboração; 

 Reconhecer a educação como espaço de integração;. 

Que atividades você desenvolverá? 
1. Assistir o vídeo de apresentação do módulo; 
2. Fórum:Princípios da Gestão Democrática: limites e possibilidades a partir da 

realidade local; 
3. Leitura reflexiva do capítulo I – Módulo V 
4. Elaboração de um texto narrativo: Minhas Vivências na Gestão Democrática. Como me 

relaciono com a escola considerando os pressupostos: princípio da gestão democrática; 
regime de colaboração; superação das desigualdades; escola como um espaço de 
integração, legalidade e ética. 

5. Postagem da atividade e envio de arquivo. 

Como você será avaliado? 
Você será avaliado pelo professor formador e tutores do curso, ao longo do 
desenvolvimento das atividades propostas: participação em fórum; realização das leituras 
obrigatórias e complementares; elaboração e postagem do texto solicitado; 

 
 
Detalhamento da 1ª semana 
 

Você está sendo convidado para assistir o vídeo referente a apresentação do 

módulo V, com as professoras formadoras da UFMT: Profª. Drª. Maria Aparecida Rezende e 

a Profª. Ms. Glauce Viana de Souza. 

ATIVIDADE1: FÓRUM: Segundo o professor e pesquisador Ivandro Sales da Costa 
[...] Participar é ter poder dedefinir os fins e os meios de uma prática social, que pode ser 
exercida diretamente ou através de mandados, delegações ou representações. Dessa forma 
participação diz respeito a fazer uso dos direitos e a resguardar os direitos da comunidade. 
Nesse contexto posicione no fórumsobre os limites (pontos negativos)e possibilidades 
(pontos positivos) para que a PARTICIPAÇÃO aconteça de forma efetiva em sua comunidade 
escolar, considerando o regime de colaboração e a superação de desigualdades na educação 
pública. 

 

ATIVIDADE 2: Elabore individualmente um texto narrativo:Minhas Vivências na 

Gestão Democrática. Como me relaciono com a escola considerando os pressupostos: princípio 

da gestão democrática; regime de colaboração; superação das desigualdades; escola como um 

espaço de integração, legalidade e ética. 

 
ATENÇÃO! Em seu texto é importante você caracterizar a escola de atuação, apresentar seu 
tempo como conselheiro/a, sua visão acerca das suas atribuições, antes e agora no final da 



formação. Narrar suas vivências enquanto Conselheiro, avanços e recuos da sua atribuição (pág. 
18,19 e 20 subsidiam avaliação). Seu texto deve apresentar no mínimo duas laudas. 
 

Segunda Semana 

17/8 a 22/08/15 

Parte I - Capítulo II – Módulo V  
PRESSUPOSTOS DA AÇÃO DO CONSELHEIRO 

 Quais os objetivos? 
 Revisitar a atuação do Conselheiro ao encontro dos princípios da Gestão 

Democrática; 

 Refletir sobre a questão ético-legal em prol da integração social; 

 Reconhecer a educação como espaço de integração; 

 Realizar análise de conjuntura frente a um acontecimento ocorrido na escola. 

Que atividades você desenvolverá? 
1. Assistir um dos vídeos sugeridos; 
2. Leitura reflexiva do capítulo II – Módulo V 
3. Análise e elaboração de um quadro exemplificando ações que remetem as 

atribuições dos Conselheiros e seu campo de atuação em comunidade escolar;  
4. Postagem da atividade e envio de arquivo; 
5. Participar de um fórum. 

Como você será avaliado? 
Você será avaliado pelo professor formador e tutores do curso, ao longo do 
desenvolvimento das atividades propostas nesta semana.  

Detalhamento da 2ª semana 
 
 
  ASSISTIR UM DOS VÍDEOS SUGERIDOS 
 

Vídeo-  Gestão Escolar. Disponível no link 
https://www.youtube.com/watch?v=mBluNKV2SWQ 
 

Vídeo– Escola Democrática. Disponível no link 
https://www.youtube.com/watch?v=AgfiBJyAMKs 
 
SAIBA MAIS 
PARO, Vitor Henrique. Gestão democrática da escola pública. São Paulo: editora Ática, 1997. 
 

ATIVIDADE3: Após leitura do Capítulo II do Módulo V e análise das atribuições dos 

Conselhos Municipais preencha a segunda coluna do quadro a seguir, exemplificando ações 

que remetem as atribuições dos Conselheiros e seu campo de atuação e como estas podem 

ser desenvolvidas em comunidade escolar. 

 

ATRIBUIÇÃO DOS CONSELHOSMUNICIPAIS EXEMPLO DE UMA ATUAÇÃO QUE PODERIA 
SER REALIZADA NA COMUNIDADE 

CONSULTIVA  

PROPOSITIVA  

https://www.youtube.com/watch?v=AgfiBJyAMKs


MOBILIZADORA  

DELIBERATIVA  

ACOMPANHAMENTO  

FISCALIZAÇÃO  

Naspáginas 38 e 39 há sugestões de ações/atuação do conselho. Estas podem subsidiar o 
preenchimento do quadro a partir da análise da atribuição. 
 

 

ATIVIDADE4: FÓRUM Após leitura da síntese sobre FATO e ACONTECIMENTO, 
apresentado por Herbert Souza (Betinho), na obra Como se faz uma análise de conjuntura. 
Apresente um acontecimento ocorrido em sua comunidade a partir de uma análise de 
conjuntura. Posicione sobre a possível ação do Conselheiro frente ao ocorrido. As páginas 38, 
39 e 40 podem subsidiar suamemória acerca de algum acontecimento ocorrido na sua 
comunidade escolar. 
 

Terceira e Quarta Semana 

24/8 a 29/8/15 
31/08 a 05/09/15 

4 Parte II - Capítulo III – Módulo V  
ASPECTOS DA AÇÃO 

 Quais os objetivos? 
 Refletir sobre trabalho coletivo pautado nos pressupostos de Freire; 

 Reconhecer as partes que compõe um projeto. 

Que atividades você desenvolverá 
6. Leitura reflexiva do capítulo III, parte II do Módulo V 
7. Leitura obrigatória do texto complementar de Freire; 
8. Postagem da atividade e envio de arquivo. 

Como você será avaliado? 
Você será avaliado pelo professor formador e tutores do curso, ao longo do 
desenvolvimento das atividades propostas nesta semana.  

Detalhamento da 3ª e 4ª semana 
 
 

 ATIVIDADE 4:  LEITURA E 

ENVIO DE ARQUIVO 

 

Atividade 4: Envio de arquivo (atividade em 

grupo). 

Freire no capítulo “A dialogicidade – essência da 

educação como prática da liberdade”da sua obra 

Pedagogia do Oprimido discute a problematização 

da realidade dos “oprimidos” e do 

desenvolvimento de uma consciência crítica. A 

partir dessaleiturae discussão em grupo, elabore apontamentosque auxiliem no 

enriquecimento da coleta de dados para a construção do Projeto Integrador na sua 

comunidade escolar. 

 



FREIRE, Paulo. A dialogicidade – essência da educação como prática da liberdade. In: 
Pedagogia do Oprimido. 29ª. Ed.Rio de Janeiro, 2000, p. 77-120. 
 

 ATIVIDADE 5:  ENVIO DE ARQUIVO 

 
Após elaboração dos apontamentos subsidiados nas leituras de Freire, bem como as partes 

que integram o projeto descritos nas páginas 28 a 32 do fascículo Módulo V, preencha a 

proposta simplificada (item de 1 a 9)do quadro a seguir, a partir de um acontecimento e 

análise de conjuntura ocorrido na sua comunidade escolar. 

Passos para elaboração de um projeto 
 

PROPOSTA SIMPLIFICADA NORMAS OFICIAIS 

1- O que vou propor? 1.a) Tema 
1.b) Título 
1.c.)sumário 
1.d) Introdução 

2- Por quê propor esse projeto? (motivo) 2- Justificativa e problema 

3- Para quê propor? (o que desejo alcançar) 3- Objetivo 

4-Como vou propor? Quais etapas preciso pensar? 4-Metodologia da Ação Educativa 

5- Onde será realizado o projeto? 5-Delimitação da área de pesquisa 

6- Quando será realizado? 6-Cronograma de atividades 

7-Quanto custaas ações desse projeto? 7- Orçamento 

8- Quais pessoas, setores (empresas ou órgãos 

governamentais) preciso envolver? 

8- Parcerias 

9- Referências 9- Referências 

 

 ATIVIDADE 6:  ENVIO DE ARQUIVO (proposta oficial) 

 
A partir do exercício de preenchimento da proposta simplificada elabore e poste o envio do 
arquivo do Projeto Integrador da sua comunidade escolar. Utilize nessa postagem final as o 
as normas oficiais apresentadas no item 3.3 da parte II do módulo V (p. 28 a 30). 
 
 


