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RESUMO

Desenvolver um processo formativo permanente com o propósito de qualificar a ação educativa de educadores e educadoras com diferentes 
níveis de escolarização inicial, que estão presentes no cotidiano escolar atuando na educação em tempo integral, ainda é um grande desafio para 
as secretarias de educação. Essa pesquisa visa investigar quais aspectos são necessários considerar ao se planejar uma formação permanente 
para educadores e educadoras que trabalham nos Programas Mais Educação, Escola Aberta e Educação em Tempo Integral no município de 
Vitória/ES e refletir sobre a sua consequente incidência nas práticas pedagógicas. Caracteriza-se como uma Pesquisa- Ação Participativa.  Quanto 
aos instrumentos de coleta de dados foram utilizados o diário de campo para registrar as observações percebidas no/do/com o cotidiano, bem 
como os registros das conversas e as escutas, gravadas, que envolveram diferentes sujeitos: os educandos e seus familiares; educadores e 
educadoras que atuam na educação em tempo integral; equipe pedagógica da escola. Também foi realizada uma pesquisa documental das 
produções da Secretaria Municipal de Educação e do Ministério da Educação a respeito das concepções de educação integral e dos registros das 
reuniões de planejamento e das formações realizadas, que deram pistas para o que se espera de um processo formativo dos educadores e das 
educadoras. Os resultados da pesquisa apontaram para a necessidade de um processo permanente de formação que contemple aspectos da 
formação humana, sociopolítica e da reflexão da prática educativa dos educadores e das educadoras, porém tal formação não se dá apenas na 
escola, mas também no envolvimento e participação nas lutas dos movimentos sociais por melhores condições de vida. Ao concluir a pesquisa, 
observou-se que para efetivar um processo permanente de formação de educadores e educadoras que promova a reflexão crítica sobre a 
realidade e que contribua com a construção coletiva de uma ação educativa conectada a uma luta por vida digna, necessita-se autonomia, 
diálogo e participação de todos os sujeitos envolvidos.
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