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Em 2020, Estado amplia em 100% a oferta de Educação Integral
Educação
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As escolas com oferta de educação em tempo integral estão presentes em todos os 27 Territórios
de Identidade do Estado.

A Secretaria da Educa&#231;&#227;o do Estado aumentou em 100% o n&#250;mero de escolas
com oferta de Educa&#231;&#227;o em Tempo Integral, passando de 92 unidades do tipo para as
atuais 200, distribu&#237;das em 155 munic&#237;pios baianos. As estruturas ofertam a mais de 24
mil estudantes programas e projetos estrat&#233;gicos, bem como alimenta&#231;&#227;o
diferenciada, indo al&#233;m do curr&#237;culo m&#237;nimo proposto pela Base Nacional Comum
Curricular.
As escolas com oferta de educa&#231;&#227;o em tempo integral est&#227;o presentes em todos
os 27 Territ&#243;rios de Identidade do Estado, como destaca o coordenador executivo de Projetos
Estrat&#233;gicos da Secretaria da Educa&#231;&#227;o, Marcius Gomes. &#8220;A
expans&#227;o da escola em tempo integral permite que os jovens vivenciem experi&#234;ncias
novas e &#233; uma meta do Plano Estadual de Educa&#231;&#227;o e uma
determina&#231;&#227;o do governador Rui Costa. Passamos a atender, em 2020, cerca de 24,3
mil estudantes neste tipo de unidade escolar&#8221;, ressaltou.
Nessas unidades, a estrutura &#233; diferenciada, por possuir ambientes diversos, a exemplo de
refeit&#243;rio, salas de aula e de tecnologias, quadra, espa&#231;o de conviv&#234;ncia e
biblioteca. Os alunos tamb&#233;m disp&#245;em de disciplinas como
&#8216;Educa&#231;&#227;o Cient&#237;fica&#8217; e &#8216;Pr&#225;ticas
Integradoras&#8217; e ainda t&#234;m acesso a computadores.
Uma das unidades enquadradas neste formato &#233; o Col&#233;gio Estadual Norma Ribeiro,
localizado no bairro do Arenoso, em Salvador. Um dos alunos da unidade &#233; Ruan Silva, do
nono ano. &#8220;Passo muito tempo na biblioteca com os colegas, lendo livros e me
aperfei&#231;oando por que acredito que estar mais tempo na escola representa uma ajuda extra
para o meu futuro profissional&#8221;, avaliou.
Coordenadora pedag&#243;gica do Norma Ribeiro, a professora Marilene Leone segue a mesma
linha de racioc&#237;nio do estudante e acha que quanto mais tempo o aluno fica na escola, mais
chances ele t&#234;m de ter uma carreira promissora. &#8220;Acredito que o resultado &#233;
sempre melhor quando trabalhamos mais tempo e isso vale para qualquer projeto. A
Educa&#231;&#227;o Integral contribui para a amplia&#231;&#227;o da busca pela
excel&#234;ncia, j&#225; que det&#233;m uma matriz curricular com disciplinas do n&#250;cleo
comum e, ainda, diversificadas&#8221;, salientou.
At&#233; 2022, a Secretaria da Educa&#231;&#227;o deve ampliar ainda mais a oferta de escolas
com educa&#231;&#227;o em tempo integral, alcan&#231;ando a marca de 300 unidades do tipo
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distribu&#237;das em todas as regi&#245;es do territ&#243;rio estadual.
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