
Currículo ETI – Escola Viva 
Espírito Santo 



Data de inicio de implementação de ETI: 27/07/2015. 

 

Em 2015 foi aprovada a Lei n. 799/2015 a qual tornou o 
“Programa Escola Viva” um programa de estado, instituindo a 
jornada  de 40 horas de funcionamento com professores em 
dedicação exclusiva e estudantes com 45 aulas de 50 minutos 
cada. 

O “Programa Escola Viva” tem como objetivo criar oportunidades 
aos jovens, a partir de uma educação integral em tempo integral, 
de uma formação plena, com desenvolvimentos de práticas e 
vivências a partir de um currículo diferenciado, de forma a 
promover sujeitos autônomos, solidários e competentes, tendo 
como foco o Jovem e seu Projeto de Vida. 

O Programa traz inovação em conteúdo, metodologia e gestão. 

Está fundamentado em quatro Princípios Educativos: o 
Protagonismo, os Quatro Pilares da Educação, a Pedagogia da 
Presença e a Educação Interdimensional. 

 

31 
Escolas  
Vivas 

281 
Escolas EM da 
Rede Estadual 



14 EM 
13 Híbridas 
4 EF 



A eletiva tem o objetivo de consolidar, enriquecer ou aprofundar 
conteúdos da BNCC. Elas são elaboradas a partir de temas 
alinhados as necessidades de aprendizagem dos estudantes, 
sobretudo aqueles identificados na avaliação diagnóstica e 
desempenho na BNCC. É oferecido semestralmente um 
“cardápio de temas” onde o estudante escolhe aquela que se 
identifica com seu projeto de vida. 

Exemplo de eletivas:  

Fabrica de poções (Química e Língua Portuguesa) 

Velozes e Furiosos # Sqn (Educação Física e Filosofia) 

A participação dos pais/responsáveis ocorrem nos Grupos 
Interativos e Comissões Mistas, essas atividades tem dado 
resultados muito positivos na aproximação da família com a 
escola, além de resultado na aprendizagem dos estudantes. 

CURRÍCULO 



1. Engajamento dos profissionais que atuam na educação, visto a necessidade da 

mudança de postura em relação à forma de atuação do Tempo Parcial para o Tempo 
Integral. 

2. Romper o paradigma perante a sociedade de que a Educação em Tempo Integral é 

“chata, cansativa, enfadonha”. 

3. Garantir a expansão da oferta de matrículas/escolas com a mesma qualidade (rede 

física, pedagógica, estrutura, suporte, assistência, etc.) em escalas muito grandes.  

DESAFIOS 



PLANO DE AÇÃO: 
 
1. Planejar junto às Superintendências Regionais de Educação (SREs) as 20 unidades que 

serão transformadas em Tempo Integral para o ano de 2019;   
2. Lançar os editais para compor as equipes (professores, gestores, coordenadores 

pedagógicos, pedagogos, coordenadores administrativos e financeiros, coordenadores 
de secretaria) que atuarão em cada unidade. 

3. Preparar as formações iniciais (1ª e 2ª onda) e continuada dos profissionais que 
entrarão no programa e daqueles que já atuam (supervisores das SREs); 

4. Chamada para matricula escolar para toda rede estadual; 
5. Monitoramento das unidades de Tempo Integral (semanal, ciclos e interciclos). 

Planejamento 

(Plan) 

Desenvolvimento 

(Do) 

Avaliação 

(Check) 

Agir 

(Act) 

ESTRATÉGIAS PARA VENCER OS DESAFIOS 



No município de Anchieta, iniciamos neste ano 
de 2018 a primeira Escola Viva com a oferta de 
duas trilhas profissionalizantes: eletrotécnica e 
mecânica.  

As matriculas somam 300 alunos. 

São: 5 turmas de Eletrotécnica (3 primeiras séries 
e 2 de segunda série) e 3 turmas de mecânica (2 
primeiras séries e 1 de segunda série); 

A Escola é fruto de uma parceria SEDU/SENAI; 

As eletivas dividem-se em dois grupos: gerais e 
as específicas. 

Empreendedorismo e Vivência Profissional 
fazem parte do currículo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



ecrpavani@sedu.es.gov.br/ (27) 99785-1781 / (27) 3636-7704 

CONTATO 



Anexos  
Organização Curricular de Anchieta (Abrir Excel no pen drive) 

 


