
MOÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE METAS NO PDE PARA A 
SISTEMÁTICA E GRADATIVA INCLUSÃO DE ESCOLAS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL 
 
Aos dezoito dias do mês de setembro de 2009, nas dependências do Hotel Gran Bittar, 
em Brasília - DF, os membros do CNPG/COPEIJE/FONCAIJE, reunidos no 2º 
Encontro Nacional entre o Ministério Público e o Ministério da Educação, evento onde 
foi assinado o Acordo de Cooperação, cujo objetivo é estabelecer formas de 
colaboração que concorram para o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle e 
fiscalização em face do disposto no art. 75 da Constituição Federal, combinado com o 
art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, com a redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 53/2006, e ainda o disposto na Lei nº 11.494, de 
2007, especialmente, nos seus art. 26 inciso II, 27 e 30 inciso V, e a realização de 
intercâmbio de informações, outras ações conjuntas. 
 
Considerando que o intercâmbio de informações entre o Ministério da Educação - MEC 
e o Ministério Público, poderá propiciar o apoio, a apresentação e sistematização de 
políticas públicas para a educação, centrada na inescusável premissa de DIREITO 
HUMANO FUNDAMENTAL, bem como, na assertiva do primado do PRINCÍPIO DA 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA instituído na Magna Carta Federal, abarcado 
pelos ditames do Estado democrático de Direito, 
 
Considerando os marcos normativos internacionais transcritos na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, no 
Pacto de San Jose da Costa Rica, no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 
Culturais e Sociais (cujo compromisso dos Estados pactuantes pela Educação é 
expresso), para além das disposições normativas convencionais extraídas da Convenção 
Americana dos Direitos Humanos, na Convenção Internacional sobre todas as formas de 
Discriminação Racial, prescrito, também, no Pacto Internacional dos Direitos Civis e 
Políticos, na Convenção Internacional para a Eliminação de todas as formas de 
Violência contra a Mulher, na Convenção Internacional contra a Tortura e todas as 
formas de penas cruéis, desumanas e degradantes, no Código "del Niño", e 
 
Considerando as disposições ínsitas no Estatuto da Criança e do Adolescente, e o 
notório fortalecimento do Sistema Internacional de Diretos Humanos e sua 
incontrastável relativização do sistema normativo pátrio, em sede temática da Educação, 
com fulcro nos arts. 205 a 214, da Magna Carta Federal, combinados com o art. 5º, 
parágrafos segundo e terceiro da Emenda Constitucional nº 45/04; 
 
Considerando, e, embasados nos artigos 34, §2º, e 87, §5º, da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, os quais prevêem a implantação gradativa do ensino 
fundamental em tempo integral, sob a égide da redação destacada a seguir, "O ensino 
fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos 
sistemas de ensino" e "Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão 
das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de 
educação em tempo integral"; 
 



Considerando, outrossim que a ampliação progressiva da jornada escolar visando o 
acolhimento do ensino fundamental em tempo integral, consoante com o todo exposto 
nos objetivos e metas nºs 21 e 22 do PNAE, previstos no Plano Nacional de Educação 
aprovado pela Lei nº 10.172/01, os quais também estabelecem a ampliação progressiva 
da jornada escolar visando o ensino fundamental em tempo integral, mediante 
atividades de apoio escolar, culturais, artísticas e esportivas; 
 
Considerando o disposto art. 10, da Lei nº 11.494/07 e regulamentos, definidores de 
fatores de ponderação maiores na distribuição dos recursos do FUNDEB às matrículas 
efetivadas nos estabelecimentos de ensino em tempo integral, que passariam a incidir no 
importe de trinta por cento para a unidade federativa beneficiária, em pertinência 
temática à causa fundante; 
 
Considerando a visão sistêmica da educação, o regime de colaboração e a necessária 
mobilização social, propugnados pela Política Pública do PDE - Plano de 
Desenvolvimento da Educação, do MEC; 
 
Considerando ser este o momento propício para o início da implementação progressiva 
do ensino em tempo integral propalado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, (Lei nº 9.394/96); 
 
Considerando o advento próximo da Conferência Nacional, CONAE, designada para 
março de 2010, cuja discussão em enfoque será democratizada e disseminada entre os 
vários atores sociais e políticos, com a centralidade substancial do tema, para além da 
necessária leitura da mesma, sob o prisma da ética da urgência que a matéria exige; 
 
Considerando que a República Federativa do Brasil, os inderrogáveis princípios 
adstritos ao Estado Democrático de Direito Brasileiro, cuja educação de nossas crianças 
e adolescentes, deve perpassar pelo primado a PRIORIDADE ABSOLUTA; enquanto 
liame sistêmico que direciona toda norma positivada a partir da Constituição Federal e 
seus dispositivos normativos subjacentes; 
 
Considerando, finalmente, a assertiva do educador Antonio de Almeida Oliveira, 
plenamente válida para o ensino em tempo integral, no sentido de que a obrigatoriedade 
do ensino "é o primeiro princípio que se deve converter em lei" (O Ensino Público. 
Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2003, p. 67 - reimpressão da obra 
publicada em 1873); 
Resolvem, no mesmo diapasão colacionado, os participantes do 2º Encontro Nacional 
entre o Ministério Público e o Ministério da Educação, aprovar MOÇÃO de apoio a 
sistêmica e gradual implantação da obrigatoriedade da Educação em tempo integral nos 
sistemas de ensino do Brasil. 
 
Brasília, 18 de setembro de 2009. 
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