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“Não devemos chamar o povo à escola para 
receber instruções, postulados, receitas, ameaças, 
repreensões, punições, mas para participar 
coletivamente da construção de um saber que vai 
além do saber da pura experiência feita, que leve 
em conta suas necessidades e o torne instrumento 
de luta, possibilitando-lhe transformar-se em sujeito 
de sua própria história. A participação popular na 
criação da cultura e da educação rompe com a 
tradição de que só a elite é competente e sabe 
quais são as necessidades e interesses de toda a 
sociedade. A escola deve ser também um centro 
irradiador da cultura popular, à disposição da 
comunidade, não para consumi-la, mas para recriá-
la. A escola é também um espaço de organização 
política das classes populares. A escola como um 
espaço de ensino-aprendizagem será então um 
centro de debates, ideias, soluções, reflexões, 
aonde a organização popular vai sistematizando 
sua própria experiência. O filho do trabalhador deve 
encontrar nesta escola os meios de 
autoemancipação intelectual, independentemente 
dos valores da classe dominante. A escola não é só 
um espaço físico. É um clima de trabalho, uma 
postura, um modo de ser.”  

(Paulo Freire) 
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RESUMO 
 

O presente trabalho toma como objeto de estudo a ampliação da jornada escolar, 
parte de uma abordagem de pesquisa qualitativa, apresentando como estratégia de 
investigação um Estudo de Caso, que tem por objetivo analisar as experiências de 
ampliação da jornada escolar, por meio dos Programas Mais Educação, no período 
de 2010 a 2013 no Brasil, e Escola a Tempo Inteiro em Portugal. Na primeira etapa 
da pesquisa, buscou-se as fontes bibliográficas relacionadas com a temática em 
questão, para que se definisse o referencial teórico de análise, pautado em autores 
nacionais e internacionais. A partir daí, foi elaborada uma revisão da literatura, para 
que se complementasse a análise da temática em questão. Na segunda etapa, foi 
feita a seleção das escolas participantes da pesquisa no Brasil. A terceira etapa 
consistiu-se na coleta de dados em Portugal; já a quarta etapa efetivou-se com a 
pesquisa de campo nas escolas selecionadas, a partir do Ideb. A quinta etapa 
aconteceu com a roda de conversa onde houve a participação dos Monitores do 
Programa Mais Educação e a sexta, e última etapa, foi a Roda de Conversa com as 
diretoras e as coordenadoras responsáveis pelo desenvolvimento do Programa Mais 
Educação nas escolas participantes. A análise dos dados foi realizada a partir de 
três categorias: a primeira, Concepção de Educação Integral, presente nos 
documentos oficiais e escolares que orientam a implantação dos Programas Mais 
Educação e Escola a Tempo Inteiro e suas implementações nas escolas 
pesquisadas; a segunda, Percalços dos Programas Mais Educação e Escola a 
Tempo Inteiro; e a terceira categoria de análise foram as Contribuições dos 
Programas Mais Educação e Escola a Tempo Inteiro para as escolas pesquisadas. 
Com base nos resultados analisados, conclui-se que as realidades investigadas, 
atestam que a ampliação do tempo permite à escola, enquanto espaço social de 
apropriação, elaboração e reelaboração de conhecimento, incorporar em seu 
currículo atividades para o desenvolvimento de competências cognitivas e atitudinais 
necessárias para uma formação cidadã. As concepções presentes nas experiências 
pesquisadas configuram-se às de escola de tempo integral, onde os alunos 
cumprem um currículo formal e obrigatório num turno escolar e retornam em outro 
para participar de atividades diversificadas e desconectadas com o turno regular. A 
pesquisa evidenciou também que as atividades desenvolvidas nas escolas 
analisadas, ainda que não atendam a todas as expectativas de Educação Integral, 
propostas nos documentos dos Programas Mais Educação e Escola a Tempo 
Inteiro, vêm revelando um esforço significativo na elevação da qualidade da 
educação para muitos alunos. Ressaltando as dificuldades, os momentos e as 
experiências bem sucedidas dos programas nos dois países, pode-se destacar 
como ponto comum, num contexto geral, que ambos caminham cada vez mais para 
a estandartização dos resultados em detrimento aos processos; isso pode ser 
atribuído à cobrança desencadeada aos países em decorrência das avaliações de 
larga escala a que são submetidos, influenciados em grande parte pela globalização 
educacional. 
Palavras-chave: Ampliação da jornada escolar. Educação Integral. Mais Educação. 
Escola a Tempo Inteiro. 
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ABSTRACT 
 
This work takes as its object of study, the extension of the school day , part of a 
qualitative research approach , showing how research strategy a Case Study, which 
aims to analyze the extension of the school day experiences, through the More 
Education programs in the 2010-2013 period in Brazil, and the Full Time School in 
Portugal. In the first stage of the research, we sought to bibliographic sources related 
to the theme in question, in order to define the theoretical analysis, based on national 
and international authors. From there, a literature review was developed, in order to 
complement the analysis of the subject in question. In the second stage, it was made 
the selection of the participating schools of research in Brazil. The third stage 
consisted in data collection in Portugal, already the fourth stage, effected with field 
research in selected schools from the Ideb. The fifth step, happened to conversation 
circle where there was the participation of Monitors More Education Program and the 
sixth and final stage was the conversation wheel with the directors and the 
coordinators responsible for the development of the More Education Program at 
participating schools. Data analysis was performed from three categories, the first, 
Integral Education Conception in official and school documents guiding the 
implementation of the Education and School Programs More Full-time and their 
implementation in the schools surveyed, the second Mishaps of Programs more 
Education and School Full Time, and the third category of analysis were the 
contributions Programs more Education and School Full Time for the surveyed 
schools. Based on the analysis results, it is concluded that the realities investigated, 
show that the extension of time allows to school, as a social space of appropriation, 
elaboration and re-elaboration of knowledge, incorporate into their curriculum 
activities for the development of cognitive and attitudinal skills needed for civic 
education. The conceptions present in the surveyed experiences are configured to 
Full-Time School, where students play a formal and compulsory curriculum in a 
school day and return in another to participate in diverse activities and unconnected 
to the regular turn. The survey also showed that the activities in the analyzed 
schools, although not meeting all expectations of Integral Education, proposed in the 
documents of Education and School Programs More Full Time, comes out to be a 
significant effort in the education of high quality for many students. Underscoring the 
difficulties, the moments and the successful experiences of programs in both 
countries, can be highlighted as common point , in a general context , that is both 
increasingly moving to standardization the results over the process, this can be 
attributed the collection triggered the countries as a result of large-scale 
assessments that are submitted, influenced largely by educational globalization. 
Keywords: Expansion of the school day. Integral education. Further Education. 
School Full Time. 
  



LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 – Perfil acadêmico dos Monitores do Programa Mais Educação  132 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Pseudônimos e divisão do grupo de diretoras e coordenadoras do 

Programa Mais Educação           33 

Quadro 2 – Macrocampos e respectivas atividades propostas pelo Programa Mais 
Educação                                                                                           75 

Quadro 3 – Locais onde as atividades são ou poderiam ser realizadas na execução 
do Programa Mais Educação                                                           124 

Quadro 4 – Colaboradores na execução das atividades do Programa Mais Educação 
128 

Quadro 5 – Responsáveis pela execução das atividades com os alunos                          
129 

  



LISTA DE TABELAS 
 
 

Tabela 1 – Valores repassados para a execução das AECs por aluno, de acordo 

com as atividades desenvolvidas, em euros (€)                          91 

Tabela 2 – Ideb da Escola Primavera                                                                      101 

Tabela 3 – Ideb da Escola Verão                    103 

Tabela 4 – Ideb da Escola Outono                        105 

Tabela 5 – Ideb da Escola Inverno                   107 

Tabela 6 – Valores recebidos pelas escolas para as despesas de custeio e capital, 

para os anos 2010, 2011, 2012 e 2013                         118 

Tabela 7 – Total de alunos inseridos, verba recebida e atividades selecionadas em 

2010                                                                                                    119 

Tabela 8 – Total de alunos inseridos, verba recebida e atividades desenvolvidas no 

ano de 2011                     120 

Tabela 9 – Total de alunos inseridos, verbas recebidas e atividades desenvolvidas 

no ano de 2012                    122 

Tabela 10 – Total de alunos inseridos/ verba recebida para execução das atividades 

no ano de 2013                                                                                 123 

Tabela 11 – Total de Monitores que atuam no Programa desde o início de sua 

implantação                 131 

  



LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
 

 

AECs  Atividades de Enriquecimento Curricular. 

Algar  Alexandrino Garcia. 

CAIC  Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente. 

Capes  Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

Cemap Centro Municipal de Assistência Pedagógica e Aperfeiçoamento 

Permanente de Professores. 

Cieps  Centros Integrados de Educação Pública. 

CTBC  Companhia Telefônica do Brasil Central. 

Dasi  Diretoria de Articulação e Apoio aos Sistemas de Educação Básica. 

EB  Educação Básica. 

ESCCAI  Escola Superior de Ciências Contábeis e Administrativas de Ituiutaba. 

ETI  Escola a Tempo Inteiro. 

Facip  Faculdade de Ciências Integradas do Pontal. 

Feit  Fundação Educacional de Ituiutaba. 

Fiube  Faculdades Integradas de Uberaba. 

FNDE  Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação. 

Fundeb  Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação. 

FTM  Faculdades do Triângulo Mineiro. 

Ideb  Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. 

LDBEN Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

LBSE  Lei de Bases do Sistema Educativo. 

MCT  Ministério da Ciência e Tecnologia. 

ME  Ministério do Esporte. 

MEC  Ministério da Educação. 

MinC  Ministério da Cultura. 



MMA  Ministério do Meio Ambiente. 

NUPEm Núcleo de Pesquisas em Educação Matemática. 

NEEPHI Núcleo de Estudos de Escola Pública de Horário Integral. 

OCDE  Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. 

PAR  Plano de Ações Articuladas. 

PELC  Projeto Escola, Lazer e Cultura. 

PDDE  Programa Dinheiro Direto na Escola. 

PDE  Plano de Desenvolvimento da Educação. 

PDSE  Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior. 

Pibid  Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. 

Pisa  Programa Internacional de Avaliação de Alunos. 

PNE  Plano Nacional de Educação. 

PPP  Projeto Político Pedagógico. 

Proalfa Programa de Avaliação da Alfabetização. 

Proeb  Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica. 

Pronaica Programa Nacional de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente. 

SEB  Secretaria de Educação Básica. 

Simec  Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do 
Ministério da Educação. 

SMEEL Secretaria Municipal de Educação Esporte e Lazer. 

SNJ  Secretaria Nacional da Juventude. 

UEx  Unidade Executora. 

UEMG Universidade do Estado de Minas Gerais. 

UFU  Universidade Federal de Uberlândia. 

Unipac Universidade Presidente Antônio Carlos. 

Uniube Universidade de Uberaba. 

Unopar Universidade do Oeste do Paraná. 
  



SUMÁRIO 
 

 

A TRAJETÓRIA ACADÊMICA DA PESQUISADORA ............................................. 13 

O INÍCIO ................................................................................................................... 13 

A FORMAÇÃO ACADÊMICA E O INÍCIO DA MINHA PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE ............. 14 

O MESTRADO ........................................................................................................... 16 

A PRODUÇÃO CIENTÍFICA E LITERÁRIA ......................................................................... 17 

UM SONHO – O DOUTORADO ...................................................................................... 19 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 21 

SEÇÃO 1 ................................................................................................................... 37 

EDUCAÇÃO INTEGRAL NA LITERATURA: CAMINHOS PERCORRIDOS ........... 37 

1.1 CONCEPÇÕES ..................................................................................................... 37 

1.2 DEFINIÇÕES ....................................................................................................... 48 

1.3 AS PRODUÇÕES ACADÊMICAS .............................................................................. 54 

SEÇÃO 2 ................................................................................................................... 59 

AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR: ALGUNS PERCURSOS......................... 59 

SEÇÃO 3 ................................................................................................................... 67 

O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO BRASIL ..................................................... 67 

3.1 REDE DE SABERES ............................................................................................. 71 

3.2 A MANDALA PEDAGÓGICA ................................................................................... 72 

3.3 OS MACROCAMPOS DAS ATIVIDADES ..................................................................... 74 

3.4 A QUESTÃO ORÇAMENTÁRIA ................................................................................. 77 

SEÇÃO 4 ................................................................................................................... 81 

O PROGRAMA ESCOLA A TEMPO INTEIRO EM PORTUGAL ............................. 81 

4.1 A REVOLUÇÃO DE ABRIL DE 74 E SUAS INFLUÊNCIAS NO ENSINO DE PORTUGAL ....... 81 

4.2 OS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS ......................................................................... 84 

4.3 AS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AECS) ................................... 89 

SEÇÃO 5 ................................................................................................................... 94 



CENÁRIO DA INVESTIGAÇÃO ............................................................................... 94 

5.1 O MUNICÍPIO DE ITUIUTABA .................................................................................. 94 

5.2 CONHECENDO AS ESCOLAS SELECIONADAS .......................................................... 98 

5.3 CARACTERIZAÇÃO DAS ESCOLAS E SUA INSERÇÃO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO . 99 

5.3.1 A Escola Primavera ................................................................................... 99 

5.3.2 A Escola Verão ........................................................................................ 102 

5.3.3 A Escola Outono ...................................................................................... 103 

5.3.4 A Escola Inverno ...................................................................................... 105 

SEÇÃO 6 ................................................................................................................. 108 

ANÁLISE DOS DADOS .......................................................................................... 108 

6.1 CATEGORIZAÇÃO DOS DADOS ............................................................................ 108 

6.1.1 Concepção de educação integral presente nos documentos oficiais e 

escolares que orientam a implantação dos Programas Mais Educação e Escola 

a Tempo Inteiro e suas implementações nas escolas pesquisadas ................. 108 

6.1.1.1 Os documentos oficiais: objetivos e princípios .................................. 109 

6.1.1.1.1 Programa Mais Educação ........................................................... 109 

6.1.1.1.2 Programa Escola a Tempo Inteiro ............................................... 110 

6.1.1.2 As propostas dos Programas Mais Educação e Escola a Tempo Inteiro 

presentes no Projeto Político Pedagógico das escolas pesquisadas e do 

agrupamento de escolas ............................................................................... 111 

6.1.1.2.1 As propostas para o Programa Mais Educação .......................... 112 

6.1.1.2.2 As propostas para o Programa Escola a Tempo Inteiro .............. 116 

6.1.1.3 A análise documental do Plano de Atendimento das escolas ........... 117 

6.1.1.3.1 A análise documental do Projeto Curricular do Agrupamento de 

Escolas ....................................................................................................... 127 

6.1.1.4 Órgãos colaboradores na execução das atividades dos Programas 

Mais Educação e Escola a Tempo Inteiro ..................................................... 127 

6.1.1.5 Os Programas Mais Educação e Escola a Tempo Inteiro e os sujeitos 

envolvidos...................................................................................................... 129 

6.1.1.5.1 O Professor comunitário .............................................................. 129 

6.1.1.5.2 Os educadores populares ........................................................... 130 

6.1.1.5.3 Os monitores ............................................................................... 130 

6.1.1.5.4 Os Comitês Metropolitano e Local............................................... 133 



6.1.2  Segunda categoria: Percalços dos Programas Mais Educação e Escola 

a Tempo Inteiro ................................................................................................. 136 

6.1.2.1 Percalços do Programa Mais Educação ............................................ 136 

6.1.2.1.1 Quanto ao conhecimento do Programa Mais Educação e processo 

de seleção para desenvolver as atividades ................................................ 136 

6.1.2.1.2 Quanto à participação em processos de formação e reuniões 

pedagógicas ............................................................................................... 137 

6.1.2.1.3 Quanto ao conceito de Educação Integral ................................... 138 

6.1.2.1.4 Quanto à relação, ampliação da jornada e qualidade do ensino . 140 

6.1.2.1.5 Quanto à forma como são desenvolvidas as atividades e a seleção 

dos alunos participantes ............................................................................. 142 

6.1.2.1.6 Quanto ao repasse e distribuição dos recursos para execução do 

programa Mais Educação .......................................................................... 144 

6.1.2.2 Percalços do Programa Escola a Tempo Inteiro ............................... 146 

6.1.3 Terceira categoria: Contribuições dos Programas Mais Educação e Escola 

a Tempo Inteiro para as escolas pesquisadas .................................................. 147 

6.1.3.1 Contribuições do Programa Mais Educação ...................................... 147 

6.1.3.2 Contribuições do Programa Escola a Tempo Inteiro ......................... 149 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 150 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 154 

ANEXO.................................................................................................................... 168 

APÊNDICES ........................................................................................................... 173 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 

A TRAJETÓRIA ACADÊMICA DA PESQUISADORA 

 

“O problema não é inventar. 
É ser inventada hora após hora 

E nunca ficar pronta  
Nossa edição convincente.” 

 (DRUMMOND) 
 

O início 
 

As palavras de Drummond revelam o ser humano em sua singularidade; a 

capacidade de mudar, de construir a sua história. 

Sua existência torna-se sua obsessão, somos seres em busca, que não nos 

contentamos somente com o que podemos ver, queremos a transcendência. 

Assim penso em minha carreira profissional, reflexo dessa busca incessante 

de respostas para as questões que o tempo presente impõe. 

No campo profissional, minhas escolhas são constantemente alvo de 

considerações, pois diante do olhar do outro, o que faço parece chegar a uma 

encruzilhada, um trevo com várias saídas, muitos caminhos. Tenho a sensação de 

que não sei para onde me dirigir; no que me toca, prefiro pensar que muitos se 

deram conta de que meu olhar é multidisciplinar. 

Embora esta seja a imagem que tenha sido construída, ela não revela toda a 

realidade. Relembremos Platão, sabemos que nossos sentidos às vezes nos 

enganam; assim, é bom duvidar daquilo que se conhece superficialmente. 

Considerando isso, gostaria que minha carreira profissional fosse vista além da 

superficialidade, pois o que somos profissionalmente reflete o que buscamos 

incansavelmente em determinados momentos, pretendemos dar respostas ao 

projeto de vida que queremos viver. 

Assim sendo, não posso me deixar ver como profissional sem história. Minha 

busca vai além dos muros da universidade, pois quem educa vê o mundo que se 

desnuda com seus diferentes matizes, dia a dia, diante do olhar. 

Para explicar o que tento relatar, creio ser de bom alvitre um breve 

retrospecto. 

Nasci na cidade de Uberaba, Minas Gerais, primeira filha, e depois nasceram 

outros dois irmãos. Fui educada a melhor moda mineira, tendo um lar estruturado, 
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uma vida simples, mas feliz. Meu primeiro contato com a escola deu-se aos três 

anos, e com cinco já comecei a desvendar o misterioso mundo das letras e a minha 

paixão pelos livros.  

Com exceção da pré-escola, sempre estudei em escolas públicas, pois nossa 

condição financeira não permitia que eu e meus irmãos estudássemos em escolas 

privadas. 

Aos oito anos de idade, mudamos para Goiânia, pois, na época, meu pai, 

bancário, havia sido transferido para uma agência do banco de lá. A adaptação na 

nova cidade não foi problema, já que meus avós paternos e alguns tios moravam lá. 

Logo fiz algumas amizades que conservo até hoje.  

As séries finais do ensino fundamental foram cursadas na escola estadual Rui 

Barbosa, próxima à minha casa. Cheguei a cursar o primeiro ano do ensino médio 

no Colégio Pré-Médico — momento de sacrifício financeiro para meus pais, que 

queriam me dar uma boa base para uma futura universidade. Quando eu tinha 15 

anos, meu pai foi novamente transferido e voltamos a morar em Uberaba. Momento 

de readaptação, agora para uma adolescente. Mas isso não foi problema, havia 

deixado vínculos de parentesco e amizades por lá, bastou restabelecê-los. 

Com crescimento natural, senti pulsar um forte desejo de me entregar ao 

trabalho que me desse fruto e que me tornasse uma pessoa melhor. 

 

A formação acadêmica e o início da minha profissionalização docente  

 

O marco inicial de minha carreira docente deu-se em meados da década de 

1980, no auge dos meus 16 anos, em meio às grandes possibilidades da Nova 

República, alicerçada no sonho democrático e na cidadania emergente. 

O primeiro sentimento, que ficava nítido nesse período de pós ditadura militar, 

era de que as mulheres precisavam ter uma maior politização das décadas 

anteriores, estavam extasiadas; a liberdade de expressão, nota daquele momento, 

fez do país palco de novas reivindicações; músicas denunciavam um Estado arauto 

da liberdade, mas que guardava grandes desigualdades sociais e econômicas. 

 Em 1982, cursava o segundo ano do antigo Curso Normal, imposição 

da família e tradição da época em que a maioria das moças deveria se tornar 

professora. Ao término do Curso Normal, já estava trabalhando nas séries iniciais do 

ensino fundamental como professora de Matemática e Ciências, na mesma escola 
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em que havia me formado, o colégio Osvaldo Cruz. Depois de uma demissão 

injustificada, consegui uma nova colocação e comecei a lecionar na 2ª série do 

ensino fundamental e no 2º período da pré-escola no colégio Marista Diocesano, 

também em Uberaba. 

 O caminho da universidade se mostrava — era momento de escolher. 

Ingressei no curso de Pedagogia, com fé no futuro, com crença nos homens, pois, 

como nas palavras do pensador Antonio Gramsci (1978), as indagações sobre 

concepção de homem e de mundo marcam nossa reflexão sobre nós mesmos e 

sobre os outros, sobre o que queremos saber, e em relação ao que pensamos, ao 

que vimos e vivemos. 

Formei-me no curso de Pedagogia (Supervisão Escolar) na antiga Faculdades 

Integradas de Uberaba – Fiube, hoje Universidade de Uberaba – Uniube, e me casei 

no mesmo ano, 1987. Mudei para a cidade de Ituiutaba-MG em 1988 e comecei a 

trabalhar como supervisora escolar nas zonas rural e urbana, na rede municipal de 

ensino como funcionária contratada e, em 1991, após ter sido aprovada em um 

concurso público da Prefeitura Municipal de Ituiutaba-MG, como funcionária efetiva. 

Em meados da década de 1990, após o nascimento de meus dois filhos, 

retornei à universidade para fazer uma complementação no curso de Pedagogia, na 

Fundação Educacional de Ituiutaba (Feit), hoje estadualizada pela Universidade do 

Estado de Minas Gerais (UEMG). 

No fim da década de 1990, comecei a trabalhar como professora universitária, 

no curso de Pedagogia nas disciplinas de Sociologia da Educação e Estágio 

Supervisionado, no curso de História, disciplina Sociologia da Educação, e no curso 

de Psicologia, disciplina Introdução à Psicopedagogia, na FEIT-UEMG; nos cursos 

de Administração e Ciências Contábeis, disciplina Cultura e Política, na Escola 

Superior de Ciências Contábeis e Administrativas de Ituiutaba – ESCCAI, e Normal 

Superior, disciplinas Filosofia da Educação, Políticas Públicas, Tópicos Especiais em 

Educação, Educação de Jovens e Adultos, na Universidade Presidente Antônio 

Carlos (Unipac), Campus Tupaciguara (MG), onde lecionava uma vez por semana. 

 Esse período da minha carreira docente se estendeu por aproximadamente 

cinco anos. Participei de bancas de monografia e orientei alguns Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC).  
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Fui convidada também nesse mesmo período a assumir a direção de uma 

escola de Tempo Integral da rede municipal de ensino: Centro Integrado Municipal 

de Educação Sarah Feres Silveira, onde atuei por mais de sete anos. 

Nessa época, meu interesse pelos problemas educacionais e pela pesquisa 

começava a ficar latente. 

Durante esse tempo, comecei a fazer um curso de especialização lato sensu 

em Psicopedagogia, e queria, com esse curso, entender e estudar sobre as 

dificuldades, os distúrbios da aprendizagem e os problemas disciplinares, tão 

comuns no meu ambiente de trabalho. 

 

O mestrado 

 

Por incentivo da minha família, em especial do meu marido, participei do 

processo seletivo e fui aprovada para fazer parte da primeira turma do Programa de 

Mestrado em Educação na Universidade de Uberaba (Uniube), na área de 

Formação de Educadores, onde desenvolvi a pesquisa sobre o trabalho das 

supervisoras educacionais da rede municipal de ensino de Ituiutaba-MG.  

O interesse pelo tema se deu pelo fato de eu ter atuado como supervisora por 

13 anos na mesma rede nas escolas urbanas e rurais e para que a pesquisa 

ajudasse a direcionar e a definir o trabalho e o espaço de atuação dessas 

especialistas, supervisoras educacionais. 

A pesquisa foi desenvolvida com um grupo de 20 supervisoras que, na época, 

atuavam na rede municipal de ensino na educação infantil e nos anos finais do 

ensino fundamental, tendo como objetivos caracterizar a supervisão escolar na rede 

municipal de ensino de Ituiutaba e levantar os aspectos que se referem à prática e 

desempenho da supervisão. 

Foi um período de grande crescimento, e como não poderia ser diferente, de 

muita dor. Como dizem os mais experientes: “crescer dói”. Estava muito 

sobrecarregada na época, trabalhando muito, muitas atividades acadêmicas, filhos 

ainda pequenos e, apesar de tudo, foi uma fase muito produtiva na minha vida.  

Escrever minha dissertação foi difícil, tive momentos de quase loucura e 

tristeza por às vezes não saber qual caminho seguir. Outras horas eram de alegria 

imensa ao ver o resultado dos estudos. 
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Conheci muita gente durante esse período, fiz grandes amizades que também 

contribuíram para o meu crescimento. Essas amizades iam além da sala de aula, 

participávamos de congressos, encontros de pesquisas, seminários, viagens 

culturais e de lazer também. Esse grupo tornou o curso muito mais aconchegante 

por estar sempre do meu lado (mesmo que virtualmente) na hora dos “choros e 

lamentações...”. 

Em 2002 fui aluna especial da Universidade de Campinas – Unicamp, onde 

cursei a Disciplina Políticas Públicas para a Educação na América Latina; começava 

a surgir, nesse momento, meu interesse por essa disciplina. 

 

A produção científica e literária 

 

Interessante perceber que meu currículo divide-se em dois momentos 

distintos. O primeiro está ligado à formação para a atuação prática em que os cursos 

e seminários focalizavam a formação prática, o cotidiano escolar. No segundo, 

iniciado com o Mestrado, há uma mudança na centralidade dos interesses. Inicia-se 

a formação da pesquisadora. A participação em seminários e congressos fica 

concentrada nas áreas de pesquisa; começa a produção científica que até então não 

tinha relevância.  

Cada um desses cursos, seminários e treinamentos foi valioso para a 

construção de minha prática e minhas interferências como pesquisadora e gestora 

educacional. Porém, alguns foram marcantes pelo contexto em que se 

apresentaram. Durante o curso de mestrado, em decorrência também do 

reconhecimento do Programa de Mestrado pela Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior – Capes, participávamos de quase todos os encontros 

de pesquisa, seminários, congressos em educação no Brasil todo, pesquisávamos, 

escrevíamos artigos; foi um período muito intenso de pesquisa, de conhecimento 

com outros pesquisadores e de troca de experiências. 

Finalmente, em 2004, o sonho de me tornar mestre se realizava após ter 

enfrentado muitos problemas de saúde, cirurgias e internações que me levaram ao 

atraso na realização da defesa e ao abandono momentâneo da carreira do 

magistério, ficando somente na direção da escola. 

No ano de 2008, exatamente no mês de maio, entreguei meu cargo de 

diretora da escola de tempo integral e, em 2009, fui novamente convidada a assumir 
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a direção da escola municipal Aureliano Joaquim da Silva, que faz parte de um dos 

subprogramas do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente – CAIC, 

um dos poucos no Brasil que ainda funcionam com todos os subprogramas do 

antigo Pronaica, criado no governo do então presidente da república Fernando 

Collor de Melo. 

 Era um novo e grande desafio. A escola está localizada num bairro de 

periferia, muito distante e marginalizado; os alunos apresentam muita defasagem de 

aprendizagem, distorção idade/série, as famílias na sua maioria são de baixa renda, 

e a proficiência no Ideb estava entre um dos mais baixos do município.  

 Aceitei o desafio. Considerando que o diálogo sempre foi algo muito forte em 

minha formação; fui impulsionada a acreditar que a vida é um processo histórico, 

onde cada sujeito constrói a sua trajetória de vida. 

Como todo sujeito social, queria tudo; como se o tempo não fosse suficiente 

para viver o que idealizara. A crença de que podia me tornar o que quisesse, sendo 

eu mesma minha escultora, construindo dia após dia a minha vida, dariam os rumos 

do meu destino, pois a vida é construída por experiências vivenciadas e ainda por 

pensamentos perdidos na nossa memória que serão sempre guardados no nosso 

arquivo de lembranças, onde nós depositamos as nossas angústias, frustrações, 

pensamentos, contos, alegrias, conquistas e alguns desenhos e rabiscos. 

E assim eu passava mais de 12 horas por dia na escola. 

Em 2009, em decorrência das ações do PDE e do baixo desempenho, a 

escola foi inserida no Programa Mais Educação, como proposta de melhora de 

proficiência no Ideb e de indução da ampliação da jornada escolar, numa 

perspectiva de educação integral. 

Na tentativa desesperada de melhorar a qualidade do ensino oferecido pela 

escola, fui atrás de parcerias com as universidades locais. Conseguimos, por 

intermédio da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), desenvolver alguns 

projetos de extensão, estágio, pesquisa e Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (Pibid), com os cursos de Matemática, Pedagogia, História, 

Biologia e Geografia. 

As atividades desenvolvidas pela universidade foram muito boas para a 

melhora da qualidade do ensino oferecido pela escola e para a formação dos 

professores. Comecei a pesquisar e estudar com os professores da universidade; 

participei do Núcleo de Pesquisas em Educação Matemática (NUPEm) da 
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Universidade Federal de Uberlândia (UFU) como professora colaboradora na linha 

de pesquisa de formação de professores e também do Programa Algar Educa 

(Grupo Algar/CTBC) para formação de Gestores Educacionais para Educação 

Integral. 

 

Um sonho – o doutorado 

 

Alimento a crença numa educação que progride quando o professor 

abandona o espírito de servo do Estado vigente, colocando-se a serviço das forças 

progressistas, integra-se ao povo, participa de sua prática, repensa e recria a 

educação a partir das experiências do seu aprendizado teórico e prático.  

A identidade do professor está sendo reconstruída diante dessa nova 

educação que se apresenta na atualidade e sua nova postura é fundamental. 

Repensar a prática pedagógica, reconhecer a diversidade cultural na instituição 

escolar, construir sua identidade como educador é um grande passo para resgatar a 

sala de aula como espaço público de aprendizagem. 

 A nova prática pedagógica baseia-se no diálogo constante entre a realidade 

vivida e a passada, abolindo os conhecimentos prontos e acabados, viabilizando a 

reflexão, o debate, o questionamento da realidade, facilitando a compreensão e 

interpretação dos fatos. 

 A prática educativa vislumbra a formação do homem que pensa, analisa e 

encontra solução para seus problemas, que faz uma leitura própria do mundo, que 

sabe ocupar seu espaço social, que desfruta seus direitos e sabe quais são seus 

deveres, que despreza práticas discriminatórias e preconceituosas. 

 Assim sendo, a escola deve ser ambiente de superação do preconceito e da 

exclusão, eliminando práticas segregacionistas do cotidiano escolar. 

 Essa questão me provoca no campo da cidadania, da história e do direito, 

pois tudo o que vivemos e sentimos devemos a um processo histórico. 

 É nesse momento muito particular, no qual se vive a crise na e da educação, 

onde se pensa numa escola de tempo integral e se discute as políticas de ampliação 

da jornada escolar, que tive interesse em pesquisar no programa de doutorado. 

O sonho se inicia e, em agosto de 2011, fui aprovada no processo seletivo da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para o doutorado na área de 

Currículo.  
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 O projeto inicial foi o mesmo que culminou na tese, e o desejo era de analisar 

o Programa Mais Educação e as experiências de ampliação da jornada escolar na 

rede municipal de ensino de Ituiutaba -MG, no período de 2010 a 2013. 

Sempre motivada pela crença de que o programa de pós-graduação em 

Educação: Currículo, e especialmente pelo privilégio de ser orientada pelo professor 

Dr. Antonio Chizzotti, continuaria a contribuir significativamente para o meu processo 

de formação, de aprofundamento teórico das questões educacionais e da nossa 

condição humana, e de que continuaria a ampliar e exercitar minha curiosidade, foi 

um grande desafio que me alimentou e cativou dia após dia, durante todo esse 

período. 

Foi uma época muito produtiva, e diante de todas as possibilidades que o 

processo de doutoramento oferece, além de toda a formação da pesquisadora, da 

produção acadêmica e científica, tive a oportunidade de conhecer, por meio do 

Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior – PDSE, financiado naquele 

momento pela Capes, a experiência de ampliação da jornada escolar em Portugal, 

na Universidade do Minho, em Braga, na Escola a Tempo Inteiro (ETI), sob a 

orientação do Professor Almerindo Janela Afonso, durante um período de 4 meses, 

onde pude verificar como acontecia essa experiência e conhecer um agrupamento 

de escolas. 

Creio que somos eternos aprendizes na arte de viver e que seremos 

eternamente construtores da história de nossas vidas e escultores de nossos 

destinos, pois a vida é um processo dinâmico, contínuo, constituído por rupturas e 

descontinuidades.  

 Acredito que esta apresentação é um instrumento confessional das minhas 

possibilidades de concretizar o meu desejo de cumprir mais uma etapa da minha 

vida. 

E aqui ela se finaliza e, quem sabe, uma nova etapa poderá se iniciar. 

Fica aqui também um sonho, o de poder contribuir significativamente com a 

educação integral nas escolas do meu município. 
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INTRODUÇÃO 

 

A educação é um processo de formação do ser humano que contribui para 

que ele amplie a compreensão de si mesmo e do mundo, por meio da construção de 

novos conhecimentos, valores, atitudes e habilidades. 

 Assim, pôr em discussão o que faz, por que faz, como se faz e quem 

se beneficia com a ação pedagógica e cria condições de transformação, traz a 

responsabilidade da escola à sua contribuição específica em relação aos altos 

índices de evasão, retenção e obriga-a a reinventar contínua e coletivamente a 

organização, as metodologias e os resultados sociais produzidos, com a finalidade 

de criar alternativas pedagógicas adequadas. 

 Para se criar essas alternativas pedagógicas adequadas e buscar 

condições de transformação, entram novamente em cena no debate educacional as 

propostas de ampliação da jornada escolar, de educação integral, de escola de 

tempo integral, entre outros termos. 

Discutir a educação integral hoje é ser contemporâneo ao debate que busca o 

desafio, ao entendimento das possíveis transformações na educação e na instituição 

escolar e, com certeza, das dificuldades que o ato de enfrentar o embate acarreta.  

Os debates sobre as propostas de ampliação da jornada escolar e de 

Educação Integral de Tempo Integral não são novas, surgem no Brasil na década de 

1950, com as Escolas-Classe e as Escolas-Parque, nas propostas de Anísio 

Teixeira. Retornam ao debate educacional nas décadas de 1980 e 1990, com os 

CIEPs, os CIACs e os CAICs, entre outras experiências que se propagaram pelo 

Brasil, que não passaram de projetos/programas governamentais, pois, com a 

descontinuidade dos governos, tenderam a desaparecer, apesar de previstas e 

amparadas legalmente. 

Nos anos 2000, a temática da educação integral destaca-se novamente na 

legislação educacional, intensifica-se com o Programa Mais Educação e é 

fortalecida com o novo Plano Nacional de Educação na sua Meta 61, que prevê a 

ampliação da jornada escolar por meio do oferecimento de educação em tempo 

                                                             
1Meta 6: Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das 

escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) 
da educação básica (PNE-BRASIL, 2014). 
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integral em no mínimo 50% das escolas públicas, numa tentativa de atender pelo 

menos 25% dos alunos da educação básica. 

Especificamente em Portugal, país que tive a oportunidade de conhecer pelo 

Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior, pode-se destacar o Programa 

Escola a Tempo Inteiro, que surge nos anos 2000 e visa à ocupação plena do tempo 

e à criação de oportunidades iguais para todos quando prevê a ampliação da 

jornada escolar através das atividades de enriquecimento curricular.  

Esses debates surgem em decorrência dos resultados das avaliações 

externas e definem-se também como a base para a classificação do que seja uma 

escola de qualidade. 

Em especial, hoje, as escolas de tempo integral, que vislumbram uma 

formação integral, são na sua maioria destinadas aos segmentos da sociedade de 

baixa renda, e as propostas e programas dessas escolas voltadas à formação 

integral efetivam-se por meio de políticas educacionais oriundas do poder público; 

são amparadas por documentos legais e criadas a partir de programas 

governamentais.  

A análise da qualidade da educação e do ensino, a partir de programas 

governamentais de avaliação de desempenho, também é discutida mundialmente e, 

com base em resultados obtidos, ganham força cada vez mais os programas de 

ampliação da jornada escolar, como fator relevante para a melhora da qualidade do 

ensino. 

 

Os modelos de organização para realizar a ampliação do tempo de 
escola que se vem configurando no país podem ser sintetizados em 
duas vertentes: uma que tende a investir em mudanças no interior 
das unidades escolares, de forma que possam oferecer condições 
compatíveis com a presença de alunos e professores em turno 
integral, e outra que tende a articular instituições e projetos da 
sociedade que ofereçam atividades aos alunos no turno alternativo 
às aulas, não necessariamente no espaço escolar, mas, 
preferencialmente fora dele (CAVALIERE, 2009, p. 52). 

 

Com a implantação de várias ações do poder público, e também da 

sociedade, surgem novas concepções de educação que conduzem a um novo 

conceito de educar e de vários aspectos do contexto escolar, seja na concepção do 

papel da escola, no espaço escolar, no tempo, na gestão, na organização curricular 

e pedagógica, seja na avaliação e no novo perfil do educador. 
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Assim, tendo como referência o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica – Ideb, o governo federal passou a destinar recursos para os municípios em 

que o desempenho estivesse abaixo do esperado; por intermédio do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação – FNDE, foi feita a seleção dos municípios que 

seriam beneficiados, mas antes teriam que aderir ao termo de adesão e cooperação, 

pois essa seria a condição para a elaboração do Plano de Ações Articuladas – PAR. 

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb, na atualidade, é um dos 

mecanismos que impulsionaram a matrícula na educação básica, ao atribuir um 

acréscimo de 25% às escolas que aumentassem sua jornada para um período de no 

mínimo sete horas diárias. 

Assim surge o Programa Mais Educação, inspirado em modelos anteriores, 

instituído pela Portaria Interministerial n.º 17/2007 e pelo Decreto n.º 7.083, de 27 de 

janeiro de 2010, integrando as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação – 

PDE, como uma estratégia do governo para induzir a ampliação da jornada escolar 

na perspectiva de uma educação integral. 

Diante disso, o presente estudo, vinculado à linha de pesquisas Políticas 

Educacionais e Curriculares nos Sistemas Brasileiros de Ensino, da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), toma como objeto de estudo os 

programas de ampliação da jornada escolar no Mais Educação e na Escola a Tempo 

Inteiro, de modo a compreender seus contornos e fundamentos e também suas 

implicações no cotidiano escolar, tendo como problema que originou a pesquisa: 

 

Problema 

 

Quais são as concepções de educação integral e que contribuições as 

experiências de ampliação da jornada escolar, na perspectiva de educação integral, 

através dos Programas Mais Educação no Brasil, no período de 2010 a 2013, e 

Escola a Tempo Inteiro em Portugal, são observadas nas quatro escolas e no 

agrupamento de escolas pesquisados? 

 

A delimitação do problema 
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No momento de sua implantação, o Programa Mais Educação 

automaticamente contemplou as escolas que apresentavam baixo desempenho no 

Ideb, ou seja, Ideb abaixo ou igual a 4,2 nos anos/séries iniciais e 3,8 nos 

anos/séries finais. Seguindo a mesma orientação, o critério de escolha das escolas 

participantes desta pesquisa também foi esse, e então se verificou junto ao 

Ministério da Educação as escolas que se encontravam na situação de baixo 

desempenho no estado de Minas Gerais e depois no município de Ituiutaba. 

Após uma análise criteriosa, foi feita a seleção das escolas que seriam 

pesquisadas. 

Optou-se por realizar a pesquisa no município de Ituiutaba para verificar como 

tem sido executado o Programa nas escolas municipais. O período de 2010 a 2013 

foi escolhido porque, apesar de ter sido implantado desde 2007 em vários estados e 

municípios do país, o Programa Mais Educação iniciou suas atividades em Ituiutaba 

nesse período. 

Hoje, o Mais Educação utiliza também outros critérios para inserção das 

escolas, dentre eles, a adesão voluntária. 

Em Portugal, só foi possível o acesso a um agrupamento, constituído por 6 

escolas que atendem do jardim de infância ao ensino secundário na cidade de 

Guimarães, portanto, ele foi selecionado para este estudo com um olhar apenas 

para as escolas de Educação Básica I (correspondente aos anos iniciais no Brasil). 

 

Objetivos 

 

Geral 

 

· Analisar as experiências de ampliação da jornada escolar, por meio dos 

programas Mais Educação, no período de 2010 a 2013 no Brasil, e Escola a 

Tempo Inteiro em Portugal. 

 

Específicos 

 

· Analisar as concepções de educação integral e as contribuições das 

experiências de ampliação da jornada escolar nos programas pesquisados.  
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· Verificar as políticas públicas do MEC no Brasil e do ME em Portugal, em 

relação às legislações e aos projetos desenvolvidos nos dois programas 

governamentais que sinalizam a extensão do tempo diário na escola básica. 

· Traçar o perfil dos novos agentes educativos, monitores, professor 

comunitário e educadores populares no contexto educacional do Programa 

Mais Educação.  

· Conhecer a realidade educacional portuguesa e as escolas que fazem parte 

do agrupamento. 

 

Para responder ao problema da pesquisa e alcançar os objetivos propostos, 

apresento a seguir as diretrizes teórico-metodológicas que direcionaram os 

procedimentos de coleta dos dados. 

 

As diretrizes teórico-metodológicas 

 

Diante de toda a abordagem de pesquisa em educação e para a efetivação 

desta pesquisa, em conformidade com os objetivos propostos e ao problema 

formulado, optou-se pela utilização dos pressupostos teórico-metodológicos de uma 

pesquisa qualitativa, já que se pretende analisar mais profundamente aspectos de 

uma realidade escolar. Parte-se de uma abordagem de pesquisa qualitativa, tendo 

como referência os estudos de Chizzotti (2008-2011), Yin (2005), Ludke e André 

(1996), Martins (2006), Morgado (2012), Stake (2009), entre outros, e apresenta-se 

como estratégia de investigação um estudo de caso, pois: 

 

A pesquisa qualitativa recobre, hoje, um campo transdisciplinar, 
envolvendo as ciências humanas e sociais, assumindo tradições ou 
multiparadigmas de análise, derivadas do positivismo, da 
fenomenologia, da hermenêutica, do marxismo, da teoria crítica, do 
construtivismo e adotando multimétodos de investigação para o 
estudo de um fenômeno no situado local em que ocorre e, enfim, 
procurando tanto encontrar sentido desse fenômeno quanto 
interpretar os significados que as pessoas dão a eles (CHIZZOTTI, 
2011, p. 28). 

 

O autor ressalta também que o termo qualitativo implica uma partilha densa 

com pessoas, fatos e locais que constituem objetos de pesquisa, e que o processo 
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de pesquisa se desenvolve levando-se em consideração várias fases, tarefas e 

ações (CHIZZOTTI, 2011). 

Além dos estudos de Chizzotti (2008, 2011), as abordagens qualitativas estão 

presentes também em estudos de outros autores, como os de Ludke e André (1986), 

que apresentam os aspectos básicos que configuram esse tipo de pesquisa, e 

Bogdan e Biklen (1994), que delineiam a abordagem qualitativa como contato direto 

e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo 

investigada. Para Triviños (2011), ela é importante no campo de investigação, mas 

ressalta também a sua predominante tendência idealista. Esses e outros estudos 

revelam a importância da pesquisa qualitativa em educação. 

Como uma das características da pesquisa qualitativa, pode-se apontar que a 

fonte direta dos dados é o ambiente natural, constituindo o investigador como 

instrumento principal da investigação, assim, os investigadores qualitativos 

interessam-se mais pelo processo do que pelos resultados ou produtos e tendem a 

analisar os seus dados de forma indutiva. As categorias podem ser construídas a 

priori ou posteriori, e é um processo indutivo/dedutivo. 

Assim sendo, diante de toda a abordagem ou estratégica da pesquisa 

qualitativa em educação, optou-se como procedimento técnico de coleta de dados o 

estudo de caso por considerar que: 

 

O estudo de caso é uma caracterização abrangente para designar 
uma diversidade de pesquisa que coleta e registra dados de um 
caso particular ou de vários casos a fim de organizar um relatório 
ordenado e crítico de uma experiência, ou avaliá-la analiticamente, 
objetivando tomar decisões a seu respeito, ou propor uma ação 
transformadora. (CHIZZOTTI, 2008, p. 102). 

 

Ao optar por fazer uma pesquisa qualitativa na abordagem de estudo de caso, 

opta-se não só por fazer uma estratégia metodológica, mas também por escolher o 

que é para ser estudado. 

Chizzotti (2008) argumenta também que: 

 

O caso deve ser uma referência significativa para merecer a 
investigação e, por comparação aproximativa, apto para fazer 
generalização a situações similares ou autorizar inferências em 
relação ao contexto da situação analisada (CHIZZOTTI, 2008, p.102-
103). 

 



27 
 

 

O estudo de caso é uma forma particular de estudo e utiliza múltiplas fontes 

de dados. O autor ainda faz a seguinte reflexão: 

 

O caso objetiva reunir os dados relevantes sobre o objeto de estudo 
e, desse modo, alcançar um conhecimento mais amplo sobre esse 
objeto, dissipando dúvidas, esclarecendo questões pertinentes e, 
sobretudo, instruindo ações posteriores (CHIZZOTTI, 2011, p.135). 

 

Para Stake (1999), o estudo de caso é uma forma particular de estudo e não 

um método específico de investigação. 

Já Morgado (2012) afirma que são múltiplas as questões que podem ser 

objeto de um estudo de caso, entre elas o impacto de uma inovação numa escola, 

como é o caso do Mais Educação. 

Ludke e André (1986) destacam que nesse tipo de estudo o pesquisador 

recorre a uma variedade de fontes de informação que, além de enriquecer o estudo, 

permite cruzar diversas informações, confirmar, rejeitar ou formular hipóteses 

alternativas e afastar meras suposições. 

Concordando com as autoras, Chizzotti (2011) afirma que, ao desenvolver 

estudos de caso, o pesquisador recorre a uma variedade de dados, coletados em 

diferentes momentos, em situações variadas e com uma variedade de tipos de 

informantes. 

 

Com essa variedade de informações, oriundas de fontes variadas, 
ele poderá cruzar informações, confirmar ou rejeitar hipóteses, 
descobrir novos dados, afastar suposições ou levantar hipóteses 
alternativas (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 19). 

 

De acordo com Yin (2005), para conduzir um estudo de caso, a coleta de 

dados é realizada a partir do que ele denomina de fonte de evidências, documentos 

oficiais, sujeitos, grupo de discussão, observação, entrevistas, etc.  

Seguindo as orientações apresentadas pelos diversos autores aqui descritos, 

e diante da proposta de se utilizar múltiplas fontes de dados para a estratégica de 

investigação escolhida, o estudo de caso, a pesquisa foi organizada em seis etapas 

para a coleta de dados, como veremos a seguir. 

 

1ª etapa – Fontes bibliográficas 
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Na primeira etapa, buscou-se as fontes bibliográficas relacionadas com a 

temática em questão para que se definisse o referencial teórico de análise, que se 

pautou em autores nacionais e internacionais. A partir daí foi elaborada uma revisão 

da literatura, para que se complementasse a análise dessa temática. 

 Após a revisão da literatura, foi feita a pesquisa, que se pautou nos 

documentos norteadores da implantação do Programa Mais Educação do Ministério 

da Educação e do Programa Escola a Tempo Inteiro, do Ministério da Educação de 

Portugal. 

 

2ª etapa – Seleção das escolas participantes 

 

A segunda etapa foi a seleção das escolas participantes, a apresentação do 

projeto de pesquisa e do pedido de autorização junto à Secretaria Municipal de 

Educação, Esporte e Lazer, na pessoa da então Secretária Municipal, que deixou o 

cargo no fim de 2012, para realização do trabalho nas escolas. 

Com a autorização de acesso liberada, foram selecionadas para participar 

dessa pesquisa todas as escolas da rede municipal que apresentavam, de acordo 

com determinações do Ministério da Educação, proficiência igual ou inferior a 4,2 

nas séries/anos iniciais e 3,8 nas séries/anos finais no Ideb e que foram inseridas no 

programa de forma automática, totalizando quatro escolas municipais. 

 

3ª etapa – Coleta de dados em Portugal 

 

Como procedimento de coleta de dados em Portugal, em decorrência do 

período de quatro meses de estágio científico avançado, por meio do Programa de 

Doutorado Sanduíche no Exterior – PDSE, financiado pela Capes, realizado na 

Universidade do Minho, em Braga, que teve como objetivo conhecer a realidade 

educacional portuguesa e o contexto das políticas internacionais que sinalizam a 

extensão da jornada escolar, a Escola a Tempo Inteiro e as Atividades de 

Enriquecimento Curricular. Também foi feita a análise documental por meio dos 

documentos do Ministério da Educação de Portugal, do Projeto Pedagógico do 

Agrupamento de Escolas estudado, da realização de uma entrevista com um pai e 

presidente da associação de pais de alunos, um pesquisador da Universidade do 
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Porto, professor Rui Trindade, uma pesquisadora da Universidade do Minho e ex-

vereadora da Educação e uma professora. 

 

4ª etapa – Pesquisa de campo nas escolas selecionadas 

 

A terceira etapa constituiu-se de uma pesquisa de campo nas quatro escolas 

selecionadas. 

 Para a quarta fase da coleta de dados, foram realizadas visitas às escolas 

para acompanhar as atividades desenvolvidas pelo Programa Mais Educação. 

Nesse momento também foi feita a análise dos documentos das escolas, 

como os Projetos Políticos Pedagógicos e os Planos de Atendimentos da execução 

das atividades do Mais Educação. 

 

5ª etapa – Roda de conversa com os Monitores do Programa Mais Educação 

 

Essa “Roda de Conversa” fez parte também das ações desenvolvidas pela 

Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, dentro de um programa de 

formação continuada de professores, visando prepará-los melhor para o exercício da 

função docente. 

Com a intencionalidade de que esses encontros, nas Rodas de Conversas, 

fossem também um processo de formação e de troca de experiências para os 

monitores, foram desenvolvidas oficinas que permitiram a construção, a 

sistematização e a análise dos dados. 

 Nas oficinas foram desenvolvidas várias dinâmicas mediante técnicas de 

redes e estudos teóricos que permitiram a troca de informações, experiências e 

vivências entre todos os participantes e também uma reflexão, oportunizando 

conhecer como estão sendo desenvolvidas as atividades nas escolas e traçar o 

perfil desses monitores. 

A cada encontro, um grupo de monitores da mesma escola elaborava as 

atividades da oficina e demonstrava como eram realizadas na escola. 

 No encontro seguinte, eram discutidos a teoria, que se pautava em autores 

relacionados à temática educação integral — estudávamos a legislação e os 

documentos do MEC referentes ao Programa Mais Educação, assistíamos aos 
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vídeos sobre as experiências bem sucedidas do Programa em outros estados —, e 

os assuntos pertinentes à atuação dos monitores. 

Em algumas oficinas tivemos a participação de crianças das escolas que 

foram levadas pelos monitores para que as atividades fossem desenvolvidas 

diretamente com elas, da maneira como eram desenvolvidas nas escolas. 

Entre os temas desenvolvidos nas oficinas, destacaram-se atividades de 

matemática, letramento, esporte, teatro e canto coral, que foram selecionadas pelas 

escolas para serem apresentadas nos encontros.  

Esses encontros foram pioneiros, visto que a maioria dos monitores não 

participou de nenhum processo de formação antes de começarem a desenvolver as 

atividades do programa, e sugeriram que os encontros fossem mais frequentes. 

 A Roda de Conversa com os monitores teve carga horária de 20 horas e se 

desenvolveu em seis encontros, sendo quatro encontros de quatro horas e dois 

encontros de duas horas cada, no período de agosto a novembro de 2013. Como 

um dos objetivos da roda de conversa era identificar esses novos atores do 

processo educativo, no primeiro encontro foi solicitado que respondessem a um 

questionário (anexo), para que fosse traçado um perfil do grupo. 

Na primeira parte do questionário, estavam as perguntas relacionadas ao 

perfil acadêmico e pessoal desses monitores, na segunda parte, direcionadas à sua 

atuação, no entendimento do que seja educação integral, no direcionamento das 

suas atividades nas oficinas, entre outras. 

 Pertencendo aos procedimentos de coleta de dados, na estratégia de estudo 

de caso para Chizzotti: 

 

O questionário consiste em um conjunto de questões pré-elaboradas, 
sistemática e sequencialmente dispostas em itens que constituem o 
tema da pesquisa, com o objetivo de suscitar dos informantes 
respostas por escrito ou verbalmente sobre o assunto que os 
informantes saibam opinar ou informar (CHIZZOTTI, 2008, p. 55). 

 

Dos 35 monitores atuantes no Programa Mais Educação, no ano de 2013, 

alguns participam do Programa desde o início, 24 participaram dos encontros e 

responderam ao questionário, contendo 10 questões abertas. 

 Dos monitores que não participaram da Roda de Conversa, apenas seis 

responderam ao mesmo questionário via e-mail. 
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6ª etapa: A Roda de Conversa com as diretoras e as coordenadoras 
responsáveis pelo desenvolvimento do Programa Mais Educação nas escolas 
participantes 
 

Tendo como objetivo evidenciar as contribuições por meio do relato de 

experiências vivenciadas e, também, como um dos procedimentos de coleta de 

dados, foi formado um grupo de discussão, que proporcionou às participantes 

liberdade de expressão e descontração, levando-as a uma participação efetiva, em 

que entrevistas e observação encontraram-se inseridas.  

A escolha da coleta de dados mediante debate se deu pela necessidade de 

ouvir a voz dos sujeitos, seus dilemas, suas angústias, seus anseios e frustrações, 

pois o grupo integra, interage, avalia e discute, para tentar desvelar o problema da 

pesquisa, pois se apropria da dinâmica de grupo, objetivando considerar a 

experiência das pessoas, como agem e pensam sobre um determinado tema. 

 Após um primeiro contato com a equipe da Secretaria Municipal de Educação, 

ao qual foi solicitada a autorização para realizar a reunião com todas as diretoras e 

coordenadoras das escolas inseridas no Programa por conta do baixo desempenho, 

a coordenadora-geral do Mais Educação no município sugeriu que todas as escolas 

participassem do programa, inclusive as que possuem tempo integral.  

Achei que o número de participantes seria muito grande, um total de 14, e 

isso poderia dificultar a realização do grupo, visto que para evitar a dispersão e 

conversas paralelas e a análise, o ideal seria que o grupo fosse composto por 7 ou 

no máximo 12 elementos, como na composição de um grupo focal; assim, decidi 

realizar uma dinâmica de grupo. 

 Como iria acontecer uma reunião de todas as diretoras e coordenadoras, foi 

sugerido pela equipe da Secretaria Municipal de Educação que fosse realizada no 

Centro Municipal de Assistência Pedagógica e Aperfeiçoamento Permanente de 

Professores – Cemap, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Educação, Esporte 

e Lazer, localizado no andar superior à Secretaria de Educação. 

 A transferência da reunião para outro local seria muito trabalhoso, uma vez 

que há certa resistência das diretoras em se deslocar quando se trata de assuntos 

relacionados à gestão. Então, decidimos que a reunião seria lá mesmo. 
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 Fizemos então um primeiro contato via e-mail e telefone com todas as escolas 

marcando a data da realização da reunião, que ficou agendada para o dia 10 de 

março de 2014, às 13h, no Cemap. 

 Delimitei a participação de todas as diretoras e coordenadoras em dois 

momentos: no primeiro, participariam as diretoras e coordenadoras locais das 

escolas pesquisadas, que foram as primeiras a serem inseridas no Mais Educação; 

no segundo, as demais escolas que foram inseridas, entre elas, três rurais. 

 O roteiro da reunião ficou distribuído da seguinte forma: 

 

· Equipe de trabalho: foi composta por mim, no papel de pesquisadora e 

moderadora, uma observadora responsável pelas anotações, que seriam 

indispensáveis para o enriquecimento das futuras análises durante as 

discussões e uma assistente, que auxiliaria com os três equipamentos de 

áudio na gravação das discussões, para que nada passasse despercebido. 

· Conteúdo: elaborou-se um roteiro de discussão, contendo 10 questões 

(anexo), que direcionariam o debate do grupo. 

· Cronograma: a reunião teria duração de uma a duas horas. 

·  Condução da sessão: 

o Organização da sala: dois semicírculos sobrepostos, o de dentro ocupado 

pelas escolas pesquisadas e o de fora, pelas novas escolas inseridas no 

Programa. Em cada mesa do semicírculo estava um envelope, com um 

bombom, sem nenhum significado prévio, apenas de boas-vindas, e um 

número, que foi distribuído aleatoriamente na sequência de 1 a 7, pois no 

primeiro momento seriam sete as participantes, diretora e coordenadora 

do Programa na escola, para delimitar a participação de todas em ordem 

numérica. As outras participantes ficariam observando e no segundo 

momento trocariam de lugar passando para o semicírculo da frente. Assim 

que todas chegaram, houve certa confusão, tamanha era a ansiedade em 

participar e uma frustração também daquelas que no primeiro momento 

ficariam na observação. 

o Dinâmica para a escolha de pseudônimo: teve como objetivo preservar 

a identidade das participantes. Como o trabalho envolvia o tema de uma 

proposta na perspectiva de educação integral, era para que todas, no 

momento que ouvissem o termo “educação integral”, escrevessem no 
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crachá que estava disposto sobre a mesa a primeira palavra que viesse 

em suas mentes.  

Assim, tivemos a escolha dos pseudônimos, a partir da palavra escrita 

nos crachás das diretoras participantes, que foram divididas em dois 

grupos: O grupo 1 foi formado pelas diretoras e coordenadoras 

responsáveis pelo desenvolvimento do Mais Educação, nas escolas que 

começaram as atividades primeiro, no ano de 2010. O grupo 2 foi formado 

pelas diretoras e coordenadoras das outras escolas. 

O quadro 1 vai mostrar os pseudônimos e a formação dos dois grupos: 

 

Quadro 1 – Pseudônimos e divisão do grupo de diretoras e 
coordenadoras do Programa Mais Educação 

GRUPO 1 GRUPO 2 

AMOR 

OPORTUNIDADE 

FORMAÇÃO 

MELHORIA 

DIREITOS HUMANOS 

QUALIDADE 

DIVERSIDADE 

COMPLICAÇÃO 

IMPOSIÇÃO 

DIFICULDADE 

SURPRESA 

REBELDIA 

TEMPO 

ANGÚSTIA 

                     Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

  

Pode-se observar pelos pseudônimos escolhidos que temos uma 

diversidade muito grande nos 2 grupos, pois parecem estar de acordo 

com as angústias e ansiedades de cada uma. 

A partir da escolha dos pseudônimos, todas as participantes passaram a 

ser tratadas e identificadas pelos mesmos. 

o O início das discussões: após a escolha do pseudônimo, cada membro 

participante, seguindo a ordem de numeração das mesas, levantou-se e 

retirou um cartaz, escolhido aleatoriamente. Depois de escolhida a 

questão, o debate era iniciado pela responsável pela escolha e depois 

aberto ao grupo. 



34 
 

 

Quando se esgotavam as discussões, a próxima participante, seguindo a 

numeração das mesas, escolhia outra pergunta e assim sucessivamente. 

 

As dez frases impressas em papel colorido e fixadas na parede foram as 

seguintes: 

 

1) Que critérios são utilizados na seleção dos alunos participantes do Programa 

Mais Educação? 

2) Ampliar a jornada escolar através do Programa Mais Educação pode 

contribuir para melhorar a qualidade do ensino que é oferecido na escola 

pública, em especial na sua escola? 

3) Houve a participação de toda a equipe da escola em processos de formação, 

na implantação do Programa Mais Educação, estudo de manuais, resoluções 

com outros funcionários da escola? 

4) Destaque os obstáculos e dificuldades encontradas na execução do 

Programa Mais Educação. 

5) Quais são os pontos positivos do Programa? 

6) O Programa Mais Educação foi apresentado aos funcionários, pais, corpo 

docente e aos próprios alunos da escola? 

7) As atividades do Programa Mais Educação são contempladas no currículo 

formal da escola ou são atividades desenvolvidas isoladamente? 

8) Quanto à seleção dos monitores do Programa, como é realizada? Existe um 

momento de planejamento coletivo entre professores/monitores? Eles 

participam das reuniões pedagógicas e/ou administrativas da escola? 

9) Como fica a administração do tempo dentro do Programa Mais Educação? 

10) Quanto às verbas, a escola tem dificuldade em gastá-la? 

 

 O tempo total de realização da reunião foi de exatamente 1h54min, sendo 

encerrada por mim. 

 A transcrição das falas do grupo foi digitada na íntegra pela pesquisadora e 

estão disponíveis em texto e áudio. 

 Após a coleta de dados, procedeu-se a organização deles para posterior 

análise. 
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 A relevância científica deste estudo encontra-se na possibilidade de promover 

uma maior compreensão do que seja uma educação integral, aquela que prevê uma 

concepção de formação humana, em múltiplas dimensões. 

 A relevância social está associada às futuras intervenções, no despertar de 

interesses para novas pesquisas, acerca dessa temática e desse objeto de estudo.  

Diante do exposto, a sistematização e a organização desta tese ficaram 

definidas da seguinte forma: 

A trajetória acadêmica da pesquisadora, a introdução, que apresenta o 

panorama da pesquisa, indicando o problema que a norteou e o seu contexto, seus 

objetivos, os procedimentos metodológicos utilizados para a coleta de dados e seis 

seções. 

A Seção 1, Educação Integral na Literatura: caminhos percorridos, busca 

fazer um inventário sistematizado, organizando as principais produções à luz das 

teorias, fazendo um repasse sobre algumas das concepções, definições e pesquisas 

acadêmicas sobre Educação Integral encontradas na literatura. 

Na Seção 2, Ampliação da Jornada Escolar: alguns percursos, serão 

estudados alguns programas de ampliação da jornada escolar e as influências que 

exerceram na criação dos modelos atuais. 

A Seção 3, O Programa Mais Educação no Brasil, tem por objetivo, analisar o 

Mais Educação, destacando-o como o mais significativo programa indutor da 

ampliação da jornada escolar numa perspectiva de educação integral. 

 Por sua vez, a Seção 4, O Programa Escola a Tempo Inteiro em Portugal, vai 

apresentar a proposta de ampliação da jornada escolar na realidade portuguesa por 

meio das atividades de enriquecimento curricular. 

Já a Seção 5, O Cenário da Investigação, objetiva apresentar o município de 

Ituiutaba, a caracterização das escolas e sua inserção no Programa Mais Educação. 

A Seção 6, Análise dos Dados, apresenta as três categorias que 

desencadearam essa análise, que foram: 

 

a) primeira categoria: concepção de educação integral presente nos documentos 

oficiais e escolares que orientam a implantação dos Programas Mais 

Educação e Escola a Tempo Inteiro e suas implementações nas escolas 

pesquisadas; 
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b) segunda categoria: percalços dos Programas Mais Educação e Escola a 

Tempo Inteiro; 

c) terceira categoria: contribuições dos Programas Mais Educação e Escola a 

Tempo Inteiro paras as escolas pesquisadas. 

Finalmente, são apresentadas as Considerações Finais, descritas e discutidas 

a partir dos caminhos percorridos durante a pesquisa e que sintetizam os resultados 

deste estudo.  

 Seguem ainda as Referências, os Apêndices e os Anexos deste estudo. 

Espera-se que esta pesquisa possa enriquecer a discussão teórico-conceitual 

do conhecimento sobre concepções de Educação Integral, Educação em Tempo 

Integral, Ampliação da Jornada Escolar e contribuir para trabalhos e estudos 

vindouros. 
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SEÇÃO 1 

 

EDUCAÇÃO INTEGRAL NA LITERATURA: caminhos 
percorridos  

 

Nesta seção, busco fazer um inventário sistematizado, organizando as 

principais publicações, à luz das teorias, por meio de um repasse sobre algumas das 

concepções, definições e as produções acadêmicas sobre educação integral 

encontradas na literatura. 

Diversos pesquisadores têm se dedicado aos estudos da educação integral, 

do tempo integral, da ampliação da jornada escolar e aos programas 

governamentais que envolvem essa temática, tanto no Brasil como em outros 

países; assim sendo, contam com um número significativo de pesquisas 

bibliográficas, pesquisas empíricas, ensaios, artigos com publicações em diversas 

revistas e periódicos científicos. Portanto, estudar o conhecimento produzido implica 

um grande desafio, que tentarei superar. 

É nesse conjunto de conhecimento historicamente construído pelos diferentes 

autores selecionados para coescreverem este trabalho de pesquisa que pretendo 

caminhar, objetivando organizar e mostrar como evoluiu o pensamento brasileiro e 

internacional acerca da educação integral e de que forma esse pensamento se 

apresenta no cotidiano da instituição escolar. 

 

1.1 Concepções 

 

O tema Educação Integral parece um assunto contemporâneo, mas sua 

concepção remonta à antiguidade clássica, precisamente na Grécia Antiga, que 

pensava em uma formação integral do homem centrada em três elementos 

fundamentais: o desenvolvimento do corpo, o exercício do espírito e o 

desenvolvimento da sensibilidade. 

 

Para Aristóteles, o modelo de homem ideal é aquele que conhece as 
artes, que pratica esportes e dialoga filosoficamente. Como resultado 
dessa forma de pensar, temos, nesse momento da história da 
humanidade, especificamente na cultura grega e romana, uma 
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educação centrada em dois elementos fundamentais: a ginástica 
para o desenvolvimento do corpo e a música para o desenvolvimento 
da alma. Aristóteles, filósofo grego, pensava que a escrita, o desenho 
e a ginástica deveriam ser ensinados aos jovens para auxiliá-los em 
suas atividades vitais (PARONETO e VIEIRA, 1994, p. 03). 
 

A concepção de educação integral, inspirada no modelo grego, exerceu 

influências e contribuiu para a criação de diversas instituições, que procuraram, por 

meio dos nomes que escolheram, a razão de sua existência. 

Nesse mesmo período, intelectuais da Escola Nova2, como John Dewey 

(1859-1952), enfatizaram a ideia de que a educação é vida e não preparação para a 

vida. 

As experiências da Escola Nova, desenvolvidas em várias partes do mundo 

durante todo o século XX, tinham algumas das características básicas que poderiam 

ser consideradas constituidoras de uma concepção de escola de educação integral 

(CAVALIERE, 2002, p. 251). As próprias denominações assumidas por essas 

escolas já indicavam muitos de seus objetivos. Entre elas, pode-se citar “As Escolas 

de Vida Completa” inglesas, os “Lares de Educação do Campo” e as “Comunidades 

Escolares Livres”, na Alemanha, a “Escola Universitária”, nos EUA, as “Casas das 

Crianças”, orientadas por Montessorri, na Itália, a “Casa dos Pequenos”, criada por 

Clapared e Bovet, em Genebra, a “Escola Para a Vida”, criada por Decroly, em 

Bruxelas, Freinet, na França, e muitas outras. 

Essas experiências enfatizam a vida sociocomunitária da escola e a 

autonomia de alunos e professores como princípios formadores de consciência e 

atitude diante da vida, em suas mais variadas expressões. 

Henri Wallon (1879-1962), considerado o “Educador Integral”, fundamentou 

suas ideias em quatro elementos: a afetividade, o movimento, a inteligência e a 

formação do eu como pessoa, que se comunicam o tempo todo. Para ele, a escola 

deve proporcionar formação integral na perspectiva, intelectual, afetiva e social. 

As ideias de Wallon aproximam-se dos ideais de Anton Makarenko (1888-

1939), professor na Ucrânia, que teve sua pedagogia conhecida por transformar 

crianças e adolescentes marginalizados em cidadãos. Exercícios físicos, trabalhos 

manuais, recreação, excursões, aulas de música, idas ao teatro faziam parte da 

formação integral. A escola tinha que permitir o contato com a sociedade e com a 

                                                             
2Escola Nova, surgido em fins do século XIX, na Europa e nos EUA. O movimento teve como base a 
oposição aos métodos tradicionais de ensino em prol do movimento educacional renovador. 
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natureza, ou seja, ser um lugar para o jovem viver a realidade concreta, a realidade 

da vida cotidiana e participar das decisões sociais. 

Inspirador de Anísio Teixeira, para John Dewey (1959), pensador norte- 

americano, a escola teria uma natureza moral e social. Não havendo separação 

entre vida e educação; esta deve preparar para a vida, promovendo seu constante 

desenvolvimento. A escola poderia funcionar como uma espécie de comunidade em 

miniatura. 

Para Dewey (1959), a própria vida deveria estar presente na escola, e não 

apenas a preparação para a vida.  

 

A concepção de educação integral seria condicionada a um processo 
de reconstrução ou reorganização das experiências particularmente 
aquelas que criam significados, isto é, que são conhecimento, e 
aumentam a capacidade de conduzir o curso das experiências 
subsequentes (DEWEY, 1959 apud CAVALIERE, 2009, p. 60). 

 

Suas ideias defendem a adoção de um tempo ampliado com qualidade na 

escola, em favor de uma educação única, laica, obrigatória, pública e gratuita. 

Gramsci (apud NOSELLA, 2004) acredita no poder de libertação da escola, 

formando todas as pessoas para serem dirigentes numa nova sociedade. 

Apesar de não ter ocupado um lugar central na obra de Marx (1994), a 

educação esteve em uma das suas preocupações. Para Marx, em todas as 

sociedades, a educação vai além dos muros da escola.  

Marx (1994) defendia a ideia de uma formação ampla, envolvendo também a 

esfera produtiva. A educação na sociedade capitalista, segundo ele, atende aos 

interesses do capital. Ela é determinada pela forma como se organizam as relações 

sociais mais amplas. Conforme afirma: 

 

Toda luta de classes é uma luta política [...]. A burguesia mesma, 
portanto, fornece ao proletariado os elementos de sua própria 
educação, isto é, armas contra si mesma [...]. Com o progresso da 
indústria frações inteiras da classe dominante são lançadas no 
proletariado [...] também elas fornecem ao proletariado uma massa 
de elementos de educação (MARX, 1994, p. 08). 

 

 Nesse sentido, a lógica da educação no capitalismo é voltada para a 

produção, para aumentar os lucros, objetivando os interesses da classe privilegiada, 
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nesse caso, a burguesia. Nesse sistema, o conhecimento é concebido como uma 

propriedade privada. Desenvolve-se, então, apenas uma das potencialidades do 

sujeito, aquela voltada para o econômico. A educação escolar da sociedade 

capitalista forma o “homem unilateral”. 

Uma educação para uma sociedade onde não haja divisão de classes nem 

propriedade privada dos meios de produção, onde o homem tenha todas as suas 

potencialidades desenvolvidas e que produza pelo trabalho as suas condições de 

vida e em sociedade, é o que deseja Marx (1994) — a formação do homem 

omnilateral. 

A omni ou omnilateralidade é: 

 

[...] a chegada histórica do homem a uma totalidade de capacidades 
produtivas e, ao mesmo tempo, a uma totalidade de capacidades de 
consumo e prazeres, em que se deve considerar, sobretudo, o gozo 
daqueles bens espirituais, além dos materiais, e dos quais o 
trabalhador tem estado excluído em consequência da divisão do 
trabalho (MANACORDA, 2007, p. 89). 

 

A escola sonhada por Marx é a da classe menos favorecida ou a do 

proletariado, já que propõe que se deixe a formação unilateral e se forme o homem 

na sua omnilateralidade.  

Uma formação integral em Marx implicaria o aluno permanecer mais tempo 

envolvido com sua educação, ainda que não seja o tempo todo na escola, pois 

existem outros espaços em que ela pode ser completada. 

Em 1932, foi publicado o manifesto dos pioneiros da Educação Nova. A ideia 

de educação integral, no manifesto, era apresentada como o desenvolvimento 

máximo da capacidade vital do ser humano que deixava de ser um privilégio 

determinado pelas posses do indivíduo ou pelo seu status social e tornava-se um 

direito de cada um oferecido pela “escola comum ou única”. 

Conforme assinala Cavaliere (2002), a formulação das concepções de uma 

educação integral já estava pautada nos ideais escolanovistas. 

 

O movimento reformador, do início do século XX, refletia a 
necessidade de se reencontrar a vocação da escola na sociedade 
urbana e de massas, industrializada e democrática. De modo geral, 
para a corrente pedagógica escolanovista, a reformulação da escola 
esteve associada à valorização da atividade ou experiência em sua 
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prática cotidiana. Uma série de experiências educacionais 
escolanovistas desenvolvidas em várias partes do mundo, durante 
todo o século XX, tinham algumas características básicas que 
poderiam ser consideradas constituidoras de uma concepção de 
escola de educação integral (CAVALIERE, 2002, p. 251). 

 

Anísio Teixeira, um dos principais precursores da educação integral no Brasil, 

não faz, segundo Cavaliere (2007), o uso da expressão “educação integral”, por não 

considerar esse conceito suficientemente preciso, apesar de que se encontra na sua 

obra a ideia de uma educação abrangente, numa perspectiva de educação integral. 

Diversos pesquisadores, como Cavaliere (2002-2007), Maurício (2009), 

Coelho (2009), Moll (2010-2011), entre outros, têm dedicado seus estudos sobre as 

concepções de educação integral no Brasil, partindo também das análises das obras 

de Anísio Teixeira. 

Para Guará (2006), a concepção de educação integral, que a associa à 

formação integral, traz o sujeito para o centro das indagações e preocupações da 

educação, deve ter objetivos que construam relações na direção do aperfeiçoamento 

humano. Guará (2006) afirma ainda que a educação integral supõe o 

desenvolvimento de todas as potencialidades humanas, com equilíbrio entre os 

aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. 

Uma educação que se pretenda integral, trabalharia com os aspectos 

biológicos, corporais, afetivos, cognitivos em um contexto tempo-espacial, ou seja, 

uma educação que visaria à formação e ao desenvolvimento humano global e não 

apenas ao acúmulo informacional. 

 

Quanto à educação em horário integral, ela se configuraria como 
uma ampliação do tempo escolar diário, porém, não penso que 
deveria, esse tempo, ser utilizado na forma de horário disciplinar. 
Esta [sic] ampliação comportaria um processo educativo pensado 
segundo outras premissas, realizado por atividades, oficinas, 
experiências, onde [sic] os alunos pudessem trabalhar não só com os 
saberes, mas com coisas, cultivar artes aplicadas, cultivar elementos 
artísticos, criar projetos e desenvolvê-los, sob orientação de 
profissionais diversificados (GATTI, 2006, p.18). 

 

Pensando a educação integral pela ótica do direito, considerando a 

Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação, Zelmanovits (2006) a concebe como proteção integral definida 
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legalmente, que reconhece a situação peculiar de desenvolvimento da criança e 

exige uma forma específica de proteção, traduzida em direitos tanto individuais 

quanto coletivos, que possam assegurar seu pleno de desenvolvimento. 

Numa ótica assistencialista, Paro (1988) argumenta que a expansão do tempo 

nas escolas é desejável não só para que nesse espaço possam aprender mais e 

melhor, possam se alimentar, mas também para que possam ser mais bem cuidados 

e mais protegidos dos “perigos da rua”. Assim, esses projetos respondem às 

necessidades de alguns segmentos da sociedade, por alimentação, atendimento 

sanitário, educação de qualidade, proteção, dentre outros benefícios. 

Já Arroyo (1988) assinala que essas propostas de ampliação da jornada ou 

do tempo na escola pretendem proporcionar ao educando uma experiência 

educativa total, que não se limite a ilustrar a mente, mas que organize seu tempo, 

que transforme sua personalidade por inteiro. Reconhece, ainda, que a escola de 

tempo integral pode ter um papel importante a cumprir na sociedade, mas, ao 

discorrer sobre as funções que as escolas de tempo integral assumiram ao longo da 

história, destacou seu caráter de instituição total, em que se valorizava mais a 

socialização do que a instrução. Alertou para a percepção negativa da pobreza que 

essas instituições, destinadas a salvar os filhos dos trabalhadores pobres, têm 

mostrado o quão violenta pode ser a relação pedagógica.  

Apesar disso, reconhece que a escola de horário integral pode ter um papel a 

cumprir na nossa sociedade. Assim, é necessário que a criança permaneça o maior 

tempo possível nessa instituição formadora, onde tudo seja educativo, o tempo e a 

forma de acordar, rezar, comer, estudar, caminhar, descansar, brincar, assear-se, 

dormir. 

 Nessa instituição total, o educando formará e conformará todos os seus 

sentidos, potencialidades, instintos e paixões, a conduta interior e exterior, o corpo e 

o espírito (ARROYO, 1988). 

Paro et al. (1988, p. 95) afirmam, corroborando o pensamento de Arroyo 

(1986, p. 50-51), que a escola não é tão somente um espaço dedicado à instrução. 

Ela é também um espaço de socialização, ainda que o fato de ser espaço de 

instrução seja a justificativa de sua especificidade. E é nesse espaço que o aluno 

interage com colegas, professores e trava conhecimento com pessoas de idades, 

gostos, hábitos, características pessoais diversas das suas e das que ele costuma 

encontrar em seu ambiente familiar.  
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É na escola que o aluno, apropriando-se de um espaço sociocultural, 

experimenta e forma a sua concepção de mundo, de sociedade e de homem. A 

educação é um processo ativo, por isso se apoia e se realiza em bens culturais 

vividos. Educador e educando, um sugerindo, outro construindo, vivem a multíplice 

experiência da cultura.  

Porém, Coelho (2004) alerta que a concepção de educação integral vinculada 

ao tempo de permanência do educando na escola requer alguns cuidados 

preliminares, a fim de não reproduzir, duplamente, as práticas pedagógicas 

desenvolvidas no tempo parcial. A educação integral se sustenta no encontro 

dialógico de tempo e qualidade e qualidade com tempo, ou seja, a relação da 

comunidade com a escola é construída no convívio com o grupo extra e intraescolar. 

Gadotti (2009, p.22) compartilha a ideia de que a educação se dá em tempo 

integral, na escola e na família, no cotidiano de todas as nossas vivências. 

Compartilhando a ideia de Gadotti (2009), para Padilha (2010), além das 

dimensões da formação humana, é necessário abrirmos a mente para todas as 

possibilidades de aprendizagem que formos capazes de realizar, articulando 

saberes a partir de projetos integrados e integradores, de ações e parcerias 

intersetores e interculturas, quando nos referimos à educação Integral, pois: 

 

A Educação Integral é, na verdade, fundamento do tempo integral, 
pois é a partir do estudo dos seus princípios e diretrizes que melhor 
podemos desenvolver uma experiência escolar ou comunitária de 
horário ou de tempo integral, aumentando a jornada de permanência 
dos alunos nas instituições educacionais onde elas estudam ou 
desenvolvem atividades diversas – culturais, esportivas, de lazer 
etc. (PADILHA, 2010, p. 19). 

 

 Para Rabelo (2012), Educação Integral, como política pública, possui a 

sensível arte de ressignificar os tempos e os espaços educativos. Pensada a partir 

do cuidado, materializada em ações intersetoriais, cria com o estudante a 

oportunidade de um encontro consigo mesmo e promove a possibilidade de este 

educar-se, isto é, expor-se a si mesmo e descobrir para si uma possibilidade capaz 

de libertá-lo para a significação necessária a uma existência singular em uma 

sociedade plural. O cuidado abre, para o ser, um horizonte de possibilidades 

próprias à sua existência. 
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Uma educação integral possível nos dá a oportunidade de 
experimentarmos a possibilidade de não nos entregarmos à rotina; 
coloca-nos diante da urgência de escolher um sentido próprio a si, de 
decidir pelas ocupações necessárias ao esforço por ser único no 
mundo. Nesse sentido a educação em tempo integral possui a 
missão de provocar no ser-estudante a conhecer a si mesmo, de 
oportunizar um encontro com essa possibilidade (RABELO, 2012, p. 
123).  

 

A educação integral assume essa dimensão ao conceber a amplitude de uma 

política pública de Estado no seu porvir (RABELO, 2012, p. 125).  

Conforme nos alerta Gonçalves (2006), como política pública a educação 

integral merece atenção não só do poder público, mas de toda a sociedade. 

 

Abordar a educação integral e o desenvolvimento de uma escola em 
tempo integral implica um compromisso com a educação pública que 
extrapole interesses políticos partidários imediatos, que se engaje 
politicamente em uma perspectiva de desenvolvimento de uma 
escola pública que cumpra com sua função social, qual seja, a de 
socializar as novas gerações, permitindo-lhes o acesso aos 
conhecimentos historicamente acumulados, contextualizando-os e 
contribuindo na ampliação do capital simbólico existente, propiciando 
às crianças e jovens conhecer o mundo em que vivem e 
compreender as suas contradições, o que lhes possibilitará a sua 
apropriação e transformação (GONÇALVES, 2006, p. 135). 

  

Dayrel, Carvalho e Geber (2012) analisam a educação integral levando em 

consideração a valorização do jovem educador como mediador social, em uma 

perspectiva de educação ampla, num ambiente de aprendizagem como um espaço 

de formação humana, de socialização, transmissão de valores. 

 

A implementação da escola de tempo integral no Brasil como uma 
política pública, através do Programa Mais Educação tem levantado 
uma série de questões e desafios que instigam a reflexão sobre a 
escola pública como lugar de aceso, permanência e aprendizagem 
das camadas populares. Trazem à tona para o debate educacional, 
entre outras a problemática do tempo educativo formal e dos 
espaços educativos para além dos muros da escola, como um novo 
horizonte conceitual como a cidade educadora ou mesmo as 
comunidades de aprendizagem (DAYREL; CARVALHO; GEBER, 
2012, p. 157). 

 

Como política pública, para Klumb (2012), a educação integral possui três 

conceitos que emergem com intensidade luminosa, clamando por uma compreensão 
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à luz da fenomenologia: intersetorialidade, tempo e espaço. A educação integral 

materializada em ações intersetoriais cria com o estudante a oportunidade de um 

encontro consigo mesmo e promove a possibilidade de este educar-se, isto é, expor-

se a si mesmo e descobrir para si uma possibilidade capaz de libertá-lo para a 

significação necessária a uma existência singular em uma sociedade plural. 

Para Antunes e Padilha (2010), quando nos referimos à educação integral, 

estamos falando de uma educação que trabalha pelo atendimento e pelo 

desenvolvimento integral do educando nos aspectos biológico, psicológico, 

cognitivo, comportamental, afetivo, estético, criativo, artístico, ambiental, político, 

tecnológico e profissional. Assim, educar integralmente significaria preparar o 

cidadão para uma convivência humanizada, solidária e política, e uma vida 

saudável. 

Segundo Maurício (2009), a concepção de educação integral reconhece a 

pessoa como um todo e não como um ser fragmentado, entende que essa 

integralidade se constrói por meio de linguagens diversas, em variadas atividades e 

circunstâncias. Todos os aspectos são desenvolvidos conjuntamente. 

A autora ainda seleciona alguns condicionantes para a sua reinvenção do 

conceito de escola pública de horário integral. O primeiro condicionante seria o 

prazer de estar na escola, ou seja, a criança precisa gostar da escola. A escola 

precisa ser convidativa. Tirar a criança da rua pode ser uma consequência desse 

fato, mas não um objetivo, que poderia redundar numa proposta de 

enclausuramento (MAURICIO, 2009, p. 27). Um segundo condicionante seria a 

transformação da escola num laboratório de soluções, mas para que isso se efetive 

é necessário que a escola seja integral também para os professores. O terceiro 

condicionante seria a questão da aprovação e não da reprovação, ou seja, o 

pressuposto principal da escola seria a aprendizagem. O quarto condicionante, para 

a efetivação da escola pública de tempo integral, seria a importância da política de 

governo, a implantação do Estado e também fruto de parcerias com a sociedade 

civil.  

Fora dos espaços escolares, encontramos as orientações de Cabezudo 

(2004), no contexto das Cidades Educadoras3, pois a autora acredita que seja a 

                                                             
3As cidades representadas no Primeiro Congresso Internacional das Cidades Educadoras, que leve 
lugar na cidade de Barcelona em novembro de 1990, propuseram-se sistematizar numa Carta os 
princípios básicos que devem formar o perfil educativo da cidade, dado que o desenvolvimento dos 
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cidade, grande ou pequena, que dispõe de variados espaços e possibilidades 

educadoras. 

 

De uma forma ou de outra, contém em si elementos importantes para 
uma formação integral de seus habitantes. Por isso o conceito de 
cidade educadora é uma nova dimensão complementar, e até certo 
ponto, alternativa ao caráter formalizado, centralista e 
frequentemente pouco flexível dos sistemas educativos 
(CABEZUDO, 2004, p. 11). 

 

Os ideais de Cabezudo (2004) configuram-se na rede brasileira de Cidades 

Educadoras, ligados à Associação Internacional de Cidades Educadoras, tendo 

como base a declaração de Barcelona de 1990. As escolas que envolvem atores 

sociais externos nas suas práticas educativas, com a incorporação da diversidade 

cultural que a envolve, estão se aproximando da transformação do enriquecimento 

da sua vida cultural e da mudança de suas práticas pedagógicas e cotidianas. 

Estudos recentes têm demonstrado a importância com que a questão da 

implantação e implementação da escola de tempo integral/educação integral tem 

estado presente na produção bibliográfica e nos relatos de diversas experiências em 

todo o país.  

Cavaliere (1996) considera que há, hoje, ampliação das funções da escola 

por modificação da natureza da instrução escolar. Assim, o tempo de permanência 

diária passou a ser condição para que a escola possa desempenhar essas novas 

atribuições.  

Em 2002, Cavaliere direciona seu foco de pesquisa na retomada de um 

conceito de educação integral, sob a vertente da educação como reconstrução da 

experiência. Nesse enfoque, a educação integral, como concepção e metodologia 

que asseguram vivências, é apropriada pelas instituições escolares que, 

gradativamente, começam a ampliar suas funções para a sociedade. 

                                                                                                                                                                                              
seus habitantes não pode ser deixado ao acaso. Com efeito, a cidade dispõe de um extenso leque de 
iniciativas educadoras, de origem, intenção e responsabilidades diversas. Ela dispõe de instituições 
de educação formal, de meios de intervenção não formais com objetivos pedagógicos 
preestabelecidos, assim como propostas ou experiências que surgem de uma forma aleatória ou 
nascem de critérios comerciais. As cidades educadoras irão desenvolver uma colaboração bilateral 
ou multilateral para a troca das suas experiências; num espírito de cooperação apoiar-se-ão 
mutuamente no que respeitar a projetos de estudo e de investimento, quer diretamente, quer como 
intermediários em organismos internacionais. Por seu lado, as crianças e os jovens deixaram de ser 
protagonistas passivos da vida social e, por conseguinte, da cidade.  
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Cavaliere (2009) afirma que os modelos de organização para realizar a 

ampliação do tempo de escola que vêm se configurando no país podem ser 

sintetizados em duas vertentes: 

 

Uma que tende a investir em mudanças no interior das unidades 
escolares, de forma que possam oferecer condições compatíveis 
com a presença de alunos e professores em turno integral, e outra 
que tende a articular instituições e projetos da sociedade que 
ofereçam atividades aos alunos no turno alternativo às aulas, não 
necessariamente no espaço escolar, mas, preferencialmente, fora 
dele (CAVALIERE, 2009, p. 52). 

 

Coelho (2012) discute concepções de educação integral materializadas nas 

práticas de ampliação de jornada escolar, a partir do olhar dos alunos e fundadas 

em dois pressupostos: (1) a ampliação da jornada pode influir na qualidade da 

educação quando se constitui uma formação completa do ser humano; e (2) essa 

concepção de educação integral inicia-se nos anos iniciais do ensino fundamental. 

Pipitoni (1995) constata que o Estado tem o poder de decidir sobre as 

políticas educacionais e aproveita-se disso, de acordo com seus interesses políticos 

e financeiros, afirmando que: 

 

[...] uma característica peculiar da escola de tempo integral é sua 
capacidade de catalisar apoio de intelectuais e políticos ditos “de 
esquerda” e “de direita” [...] cada secretário da educação ou mesmo 
cada governante, quer marcar sua presença com, pelo menos, uma 
obra que cause impacto junto aos eleitores, mesmo que para isso ele 
interrompa outras que marcaram governos anteriores. A escola de 
tempo integral aparece sempre aos olhos de um governante como 
uma proposta “ousada e econômica” que num mesmo “golpe de 
pena”, pretende resolver, através da escola, os problemas de 
educação, segurança, saúde, alimentação [...] ( PIPITONI, 1995, p. 
370-371). 

. 

A discussão em torno do tema educação de tempo integral retoma um outro 

aspecto muito discutido ainda no meio educacional — a questão da função principal 

da escola pública e a qualidade do ensino que ela desenvolve. 

A ampliação da jornada escolar pode alavancar essa qualidade, como afirma 

Kerstenetzky (2006); já Cavaliere (2002) acredita que a extensão do horário escolar, 

por si só, não garante o incremento qualitativo do ensino, mas carrega essa 

possibilidade em potencial, ou seja, “se a essa extensão não aderir o conceito de 



48 
 

 

intensidade, capaz de se traduzir em uma conjunção qualitativa de trabalhos 

educativos” (SECAD, 2009, p. 20), de nada adiantará esticar a corda do tempo: ela 

não redimensionará, obrigatoriamente, esse espaço.  

 

1.2 Definições 

 

O conceito de educação integral que traz uma ideia de uma educação com 

responsabilidades ampliadas, em geral, com forte atuação nas áreas da cultura, dos 

esportes, das artes, ultrapassando a atuação restrita à típica instrução escolar, está 

presente em programas educacionais de diversos países e em diversas épocas. 

As primeiras experiências de educação integral foram concebidas por Paul 

Robin, na França, e na Espanha, por Francesc Ferrer, o criador da Escola Moderna4, 

em 1901. Utilizavam, nas atividades cotidianas, jogos e múltiplas atividades 

artísticas, como música, dança, escultura, pintura e literatura. 

O termo “educação integral” pode ser entendido também em múltiplos 

conceitos e significados, pois foi adotado em diferentes concepções pedagógicas 

e/ou correntes do pensamento, algumas delas opostas. Podemos observar menções 

de educação integral nos projetos político-ideológicos de movimentos anarquistas, 

marxistas, liberais bem como em movimentos sociais. 

Os anarquistas defendiam a ideia de que a educação extrapola o universo da 

escola e, em sua concepção, a escola é entendida também como um dos vários 

meios para educar o indivíduo. E essa educação realizada na escola, por meio de 

conhecimentos sistematizados de um currículo, com disciplinas estabelecidas, 

hierarquizadas, e que tem como base um método, é caracterizada como educação 

formal, e não integral. 

Paul Robin, em 1893, unindo-se a outros educadores, atuou no Manifesto dos 

partidários da educação integral, que resgatava a elaboração teórico-prática do 

grupo de estudos sobre educação integral (MORAES, 2009, p. 33). Nos boletins da 

Escuela Moderna de Barcelona, Robin adverte que a educação integral não é a 

acumulação forçada de um número infinito de noções sobre todas as coisas, mas: 

                                                             
4A Escola Moderna era um local amplo e arejado, com salas bonitas e bem decoradas, espaços 
múltiplos e pátios externos, para atividades ao ar livre. Além disso, eram frequentes as atividades fora 
da escola: visitas a fábricas, passeios pela praia para estudar a geografia local e assim por diante. 
Por entender que os livros didáticos disponíveis à época não eram adequados àquilo e à forma como 
pretendia educar, criou uma editora, La Editorial, para publicar os livros que seriam utilizados em sua 
escola.  
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É a cultura, o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades do 
ser humano, saúde, vigor, beleza, inteligência e bondade, e repousa 
exclusivamente sobre todas as realidades experimentais 
depreciando as concepções metafísicas. O termo integral é aplicado 
à educação sob os aspectos físico, intelectual e moral, e muito se 
aproxima da formação integral pautada na Grécia antiga nos 
escritos de Aristóteles (ROBIN, 1901, p. 29). 

 

Baseando-se nos fundamentos e práticas de Paul Robin, Gallo (1995) afirma 

que, para os anarquistas, “a educação integral [...] pode ser dividida em duas fases 

distintas” (p. 98). A primeira corresponderia aos nossos anos iniciais do ensino 

fundamental, e a segunda, aos anos finais. Neste texto inicial, é preciso “[...] 

entender como a criança aprende e fixa as primeiras impressões, os primeiros 

conhecimentos” (p. 99), o que é realizado a partir da instigação de sua curiosidade 

infantil. É um período em que reina a espontaneidade, por meio do trabalho com os 

sentidos e a sensibilidade. 

Bakunin, Kropotkin, Proudhon e Malatesta, entre outros pensadores do 

movimento anarquista, procuraram estabelecer, assim, a partir de conceitos políticos 

mais amplos, as bases teóricas da educação integral. Coube a Paul Robin, Ferrér y 

Guardia e Sebastien Faure experimentarem a adoção desses princípios, 

concebendo-os no cotidiano das instituições escolares que criaram/dirigiram. E é a 

educação primária que privilegiam, uma vez que a visualizam como base para a 

formação integral desejada.  

Moraes (2009) vai buscar a conceitualização de educação integral em uma 

perspectiva histórica, retratando o seu aparecimento no movimento operário do 

século XIX e também nas concepções do movimento anarquista. 

Para os marxistas, a educação deve ter o trabalho como princípio formativo, 

mas possuindo uma proposta pedagógica centrada na Escola Unitária de Gramsci, 

uma escola desinteressada e com uma educação integral, ou seja, “uma escola que 

dê à criança possibilidade de se tornar homem, de adquirir aqueles critérios gerais 

necessários para o desenvolvimento do caráter” (NOSELLA, 2004, p.50).  

D’Ambrósio (2012), acredita ser o sistema educacional o melhor caminho para 

se atingir um comportamento ético da sociedade, e que para atingir os objetivos é 

necessária uma ampla reconceituação da educação com foco nos valores e ética. 
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A educação integral demanda que na escola sejam vivenciados 
sistemas de valores e construção do conhecimento. O desafio do 
educador é acompanhar a transformação dos alunos nesse 
vivenciamento. Propor e defender um sistema de valores 
subordinado à ética maior de respeito, solidariedade e cooperação é 
a missão do educador. (D’AMBROSIO, 2012, p.106). 

 

A ideia de que a educação integral reconhece a pessoa como um todo e não 

como um ser fragmentado, por exemplo, entre corpo e intelectual, e que essa 

integralidade se constrói mediante linguagens diversas, em variadas atividades e 

circunstâncias é defendida por Mauricio (2009). 

 

A proposta de extensão do tempo escolar diário reconhece a pessoa 
como um todo e não como um ser fragmentado, por exemplo, entre 
corpo e intelecto. Entende que esta integralidade se constrói através 
de linguagens diversas, em variadas atividades e circunstâncias. A 
criança desenvolve seus aspectos afetivo, cognitivo, físico, social e 
outros conjuntamente. Não há hierarquia do aspecto cognitivo, por 
exemplo, sobre o afetivo ou social. Por isso, as atividades a que é 
exposta devem envolver multiplicidade de aspectos para benefício de 
seu desenvolvimento. Por outro lado, a criança vai se desenvolver de 
qualquer maneira, com escola ou sem ela, com mais tempo ou não 
no ambiente escolar – o processo educativo se fará de alguma forma 
(MAURICIO, 2009, p. 26). 

 

 Yus (2002) defende que a educação holística ou a formação integral pode ser 
entendida como:  
 

Um conjunto de visões de educação que procuram educar 
completamente a pessoa. Isso inclui estudos de visões 
interconectadas do mundo, tais como as relações corpo/mente, de 
inteligências múltiplas, de análises de conceitos de espiritualidade e 
de prática em sala de aula, além de estudos que abordam a partir de 
visões holísticas, as pessoas, as culturas, enfim, o mundo e o 
cosmos (YUS, 2002, p. 16). 

 

Essa definição de Yus parte do enfoque da filosofia progressivista baseada na 

concepção experimental de Dewey e Kilpatrick, seus idealizadores. 

Baseando-se em princípios emancipatórios, temos em Bakunin (1979) que a 

educação e a instrução são de fundamental importância para a conquista da 

liberdade. É por intermédio da educação — seja a institucional, realizada nas 

escolas, ou a informal, praticada pela família e pela sociedade como um todo — que 

as pessoas entram em contato com toda a cultura já produzida pela humanidade. 
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 Para ele, a realização do homem completo, senhor de si, pode-se efetivar por 

meio da apropriação do saber que contribui para que os homens desenvolvam 

livremente todas as suas faculdades, fazendo valer as concepções dos projetos 

pedagógicos, que veem na liberdade o princípio básico da convivência social.  

 Para Freire (1995, p. 96), a escola de turno integral pode ser um espaço-

tempo em que a educação também se torne integral e integrada, possibilitando a 

cada educando e educador os desafios e as condições para descobrir-se, assumir-

se e ser mais. 

A proposta de Freire nos conduz a uma re-humanização do nosso fazer 

educativo e do fazer educativo da escola. 

O conceito mais tradicional de educação integral para Gonçalves (2006, 

p.130) é aquele que considera o sujeito em sua condição multidimensional, não 

apenas na sua dimensão cognitiva, como também na compreensão de um sujeito 

que é corpóreo, tem afetos e está num contexto de relações. 

Em termos de políticas públicas de educação: 

 

A educação integral também incorpora a ideia de uma oferta maior 
de oportunidades complementares de formação e enriquecimento 
curricular, como direito de aprendizagem das novas gerações, 
independentemente da lógica perversa de mercado que determina 
que o acesso se define por quem pode pagar mais. Falar em 
educação integral e de uma escola de tempo integral, longe de se 
constituir em modismo em nossa educação pública, compreende a 
formulação de questões relevantes e atuais, se quisermos pensar 
nas diversas proposições e formulações existentes, para além dos 
slogans educativos contemporâneos e do mundo superficial como, 
muitas vezes, o tema da educação integral é trazido às discussões 
(GONÇALVES, 2006, p. 132-135). 

 

Gonçalves (2006) argumenta que falar de educação integral e de uma escola 

de tempo integral, em termos de política pública, também incorpora a ideia de uma 

oferta maior de oportunidades complementares de formação e enriquecimento 

curricular. Não se tratando apenas de um simples aumento do que já é ofertado, 

mas de um aumento qualitativo e quantitativo. 

 Numa perspectiva de educação integral como direito à aprendizagem, 

Gonçalves (2006) afirma que só faz sentido pensar na ampliação da jornada escolar, 

ou seja, na implantação de escolas de tempo integral, se for considerada uma 

concepção de educação integral com a perspectiva de que o horário expandido 
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represente realmente uma ampliação de oportunidades e de situações que 

promovam as aprendizagens significativas e emancipatórias. 

Em uma perspectiva crítico-emancipatória, que nos possibilita refletir sobre a 

função social da escola, Gonçalves (2006) analisa o pensamento de Bourdieu e 

Passeron, ressaltando: 

 

Ao possibilitar às classes subalternas a apropriação do saber 
sistemático, revelando-lhes, por essa mediação, as relações de 
poder em que se estrutura a sociedade, a educação lhes permite 
também a compreensão do processo social global, uma vez que este 
saber está genética e contraditoriamente vinculado à situação social, 
por mais que, ideologicamente, se tente camuflar esta vinculação. O 
saber acaba levando ao questionamento das relações sociais, 
mediante um processo de conscientização do real significado dessas 
relações enquanto relações de poder, relevando inclusive a condição 
de contraditoriedade que as permeia (GONÇALVES, 2006, p. 135). 

 

Coelho (2009) parte da natureza e caracterização defendidas por diferentes 

correntes do pensamento político-filosófico, para abordar as concepções de 

educação integral. Para Coelho: 

 

A educação integral se caracteriza pela busca de uma formação mais 
completa possível para o ser humano. No entanto, não há hegemonia 
no tocante ao que se convenciona chamar de “formação completa”, ou 
seja, quais pressupostos teóricos e abordagens metodológicas a 
constituirão. (COELHO, 2009, p. 90). 

 

E é nesse contexto, de que a ampliação da jornada escolar pode assegurar 

uma escola de qualidade, que a educação integral emerge como uma perspectiva 

capaz de ressignificar os tempos e os espaços escolares.  

 

A Educação Integral deve estar inscrita no amplo campo das políticas 
sociais, mas não pode perder de vista sua especificidade em relação 
às políticas educacionais dirigidas às crianças, aos jovens e aos 
adultos, atendendo a um complexo e estruturado conjunto de 
disposições legais em vigor no país (SECAD, 2009, p. 23). 

 

Viabilizar uma educação integral envolve, para Moll (2010): 

 

[...] a reinvenção da prática educativa escolar no sentido de seu 
desenclausuramento, de seu reencontro com a vida, do 
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desenrijecimento de seus tempos, da interlocução entre os campos 
do conhecimento em função da compreensão e da inserção 
qualificada no mundo. No reencontro da vida coloca-se a perspectiva 
de um projeto educativo que, ancorado na instituição escolar, possa 
recriar seu sentido na relação com outros interlocutores, outros 
espaços, outras políticas e equipamentos públicos (MOLL, 2010, p. 
175). 

 

Ainda segundo Moll (2011): 

 

Uma educação de qualidade, integral e em tempo integral possibilita 
aos cidadãos compreenderem as causas das injustiças sociais, das 
discriminações e das consequências do consumismo desenfreado e 
desenvolverem as competências necessárias para transformar essa 
realidade (MOLL, 2011, p. 30).  

 

Com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos profissionais da Educação (Fundeb) inaugura-se um novo tempo na 

educação básica ao estabelecer valores diferenciados para a educação parcial e de 

tempo integral, inicia-se um processo real e amplo (de dimensão nacional) de 

implantação da escola de tempo integral. Pode-se dizer, neste momento, que há um 

aparato legal e um projeto de Estado, prevendo recursos para a educação integral 

que podem chegar, indistintamente, a qualquer escola de educação básica, em todo 

território nacional. 

Por intermédio do Fundeb, eleva-se a escola para no mínimo de sete horas 

diárias. Segundo Cavaliere (2009), a proposta de educação integral que está 

pautada no programa Mais Educação é o formato que tenta ampliar a esfera de 

atuação da escola, buscando apoios e parcerias com agentes externos a ela, 

reconhecendo que a educação integral não é obra só da escola, ela reforça o 

sentido de responsabilização coletiva da sociedade pela educação das crianças. 

A definição de educação integral, pautada nos documentos da SEE-DF 

(2013), está assim estabelecida: 

 

A educação integral pode ser vista sob dois aspectos: como 
concepção e como processo pedagógico. Como concepção, visa à 
formação humana em suas múltiplas dimensões. Em outras palavras, 
não é possível educar sem reconhecer que os sujeitos se constituem 
a partir de sua integralidade afetiva, cognitiva, física, social, histórica, 
ética, estética, que, pela complexidade das relações que se 
estabelecem entre todos os elementos que coabitam a Terra, dialoga 
amplamente com as dimensões ambientais e planetárias, em um 
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novo desenho das relações humanas e sociais. Vista dessa forma, a 
Educação requer que estejam integrados e sejam ampliados, de 
forma qualitativa, espaços, tempos e oportunidades educacionais. 
Como processo pedagógico, a educação integral prevê práticas não 
dicotomizadas, que reconhecem a importância dos saberes formais e 
não formais, a construção de relações democráticas entre pessoas e 
grupos, imprescindíveis à formação humana, valorizam os saberes 
prévios, as múltiplas diferenças e semelhanças e fazem todos nós 
sujeitos históricos e sociais (SEE-DF, 2013, p. 03). 

 

Os debates se intensificam, no decorrer dos anos, sobre as possibilidades da 

implementação da educação integral no Brasil enquanto política pública. 

 

1.3 As produções acadêmicas  

 

Nos debates cada vez mais intensificados sobre a educação integral, o tempo 

integral e os programas e propostas de ampliação da jornada escolar, em diversas 

partes do país, surgem pesquisas, relatando experiências em construção e bem-

sucedidas sobre esta temática. 

O Núcleo de Estudos Escola Pública de Horário Integral (NEEPHI) é um dos 

grupos de pesquisas mais atuantes no estímulo à publicação e à investigação de 

educação em tempo integral. O NEEPHI realizou, em 2007, o I Seminário Nacional 

de Educação em Tempo Integral.  

Instigados pela temática, alguns autores analisaram a trajetória de outros 

pesquisadores, que também investigaram ou fizeram menções à educação integral. 

Daher (2004) analisou em sua dissertação de mestrado a compreensão dos 

atendimentos oferecidos aos alunos em escola de tempo integral, elucidando as 

relações estabelecidas e as características das práticas pedagógicas desenvolvidas 

nas atividades de integração e no ensino regular de um Centro de Atenção Integral à 

Criança e ao Adolescente (CAIC). Na sua pesquisa, realizou um levantamento 

bibliográfico, analisando as pesquisas de Lima (1988), Guimarães (1992), Costa 

(1995) e Arantes (1995). 

Lima (1998), na visão de Daher (2004), analisa a prática educativa das 

escolas de tempo integral com turmas de ensino fundamental, investigando o 

cotidiano da escola, suas relações internas, a participação dos pais e membros 

representativos da comunidade, no processo de recriação de uma escola 

transformadora. 
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Guimarães (1992) investigou o cotidiano de uma escola de tempo integral e 

que fatores têm interferido na prática pedagógica do professor, resultando em 

comportamentos mais significativos no processo de ensino aprendizagem. 

Daher (2004) ainda analisou o estudo avaliativo da qualidade do ensino do 

Centro Integrado de Educação Pública (CIEPs), feito por Costa (1995), que concluiu 

que existe uma relação entre os tipos de gestão e de escola e a qualidade do 

ensino, e o trabalho de Arantes (1995), que identificou e compreendeu como os 

professores de uma escola de tempo integral concebem e colocam em prática o 

processo avaliativo e se este tem contribuído para o aperfeiçoamento pedagógico. 

Nesse exercício de levantamento bibliográfico, Daher (2004) concluiu que as 

pesquisas que mais se aproximam das questões das escolas de tempo integral 

abordam diferentes fatores que não tratam especialmente da caracterização das 

práticas pedagógicas das atividades de integração, que era o objeto de estudo de 

sua pesquisa.  

No olhar pelas pesquisas produzidas, encontra-se em Freitas (2009), que, na 

sua dissertação de mestrado, apresentou as propostas de educação integral e 

integrada nos teóricos da União Soviética; especificamente Vladimir IlitchUlianov, o 

Lênin (1870-1924); Nadejda Konstantinovna Krupskaia (1869-1939); Moisés 

Mikhaylovich Pistrak (1888-1940) e Anton Semionovich Makarenko (1888-1939), a 

partir da Revolução de outubro de 1917 até a década de 1930; e em John Dewey 

(1859-1952), expoente máximo da chamada Pedagogia da Escola Nova.  

Tratou-se de apreender em que medida os autores soviéticos dialogaram com 

as proposições escolanovistas, notadamente com John Dewey, a partir da 

problematização do processo de desenvolvimento e de consolidação do capitalismo, 

sustentado pelo liberalismo e seus princípios fundamentais, com ênfase para a 

segunda fase do liberalismo, na qual John Dewey está situado. 

 Constatou-se que, para John Dewey, a educação integral está articulada à 

perspectiva de que a escola propicie uma formação que integre a cultura com a sua 

utilidade prática, esta entendida a partir dos desafios enfrentados pelo capitalismo 

no período, entre eles, a ausência de instituições democráticas. Por sua vez, para o 

marxismo, as possibilidades de uma educação integral, visando ao desenvolvimento 

do ser humano em suas múltiplas dimensões, uma formação omnilateral, em 

contraponto à formação unilateral, somente poderia se efetivar numa sociedade em 
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que o pleno desenvolvimento humano estivesse à frente dos interesses da 

reprodução e da acumulação capitalista: a sociedade comunista.  

Embora partamos do pressuposto de que a Rússia viveu nas primeiras 

décadas após a Revolução uma fase de transição, o socialismo foi possível verificar 

a aproximação dos autores soviéticos de uma concepção de educação integral ao 

buscarem uma formação que contemplasse as dimensões da política, da economia 

e da cultura, articuladas ao processo revolucionário.  

Quanto à educação integral, Freitas (2009) verificou que ela é mais usada no 

sentido de expressar a vinculação entre escola e sociedade e educação e trabalho, 

respeitadas as particularidades históricas.  

Branco (2009), além de apresentar, em sua tese de doutorado, um processo 

de formação continuada na abordagem da pesquisa-ação que foi desenvolvida para 

orientar o planejamento e desenvolvimento do ensino nas escolas de tempo integral 

do município de Porecatu no Paraná, teve como também objetivo a criação de um 

conjunto de materiais de ensino e aprendizagem, de estratégias didáticas e de 

metodologias desenvolvidas com os participantes no decorrer do processo de 

formação continuada, e testar materiais previamente concebidos pelas 

pesquisadoras dentro da instituição Universidade Federal do Paraná (UFPR).  

Acredita-se que esses materiais possam servir como subsídio para a 

formação continuada de um número maior de professores, instrumentalizando-os 

para a implementação da educação integral em tempo integral. 

 Em Lunkes (2004), encontramos um estudo de caso que contempla uma 

experiência de iniciativa privada a que se atribui a denominação de “Escola de 

Tempo Integral”, fundamentada na teoria construtivista de Jean Piaget e no 

interacionismo de Lev Vigotsky, cuja proposta pedagógica pretende oferecer uma 

alternativa educacional holística e centrada nas necessidades, interesses e 

capacidades do aluno. A pesquisa detecta situações que favorecem e que 

prejudicam o alcance dos propósitos e aponta caminhos de viabilização da proposta 

Pedagógica. 

O objetivo da pesquisa de Almeida (2007) foi identificar o modo como a 

perspectiva de uma educação integral orientou as ideias pedagógicas de Léon 

Dehon e como seria possível traduzir e atualizar essa “visão” sob a forma de 

“missão”, que expresse a identidade de uma Instituição de Educação Superior (IES), 

inspirada no ideário pedagógico dehoniano.  
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A fundamentação teórica é buscada nos discursos educacionais pronunciados 

por Léon Dehon, a partir de 1877, nos quais ele defende a educação segundo o 

ideal cristão. 

Almeida (2007) ainda afirma que em toda essa trajetória o conceito de 

educação integral é uma linha transversal que dá coerência e atualidade ao 

pensamento pedagógico de Dehon; sendo esta sua principal contribuição para os 

educadores de nossos dias.  

Já Bonfim (2008) apresenta alguns dos antecedentes históricos da educação 

integral e da ecologia social e, em seguida, ressalta experiências inovadoras atuais 

nessas áreas do conhecimento.  

Durante o trabalho, a autora destaca a experiência da Escola da Ponte em 

Portugal. Finalizando, procura estabelecer relações entre as novas formas de 

preconceito social e a visão urbanocêntrica de desenvolvimento humano, e alguns 

dos impactos socioambientais e genocídios culturais contemporâneos sofridos pelas 

pessoas que não concordam com este caminho de existência humana. 

A revisão da literatura possibilitou mapear parte dos estudos e das 

concepções de educação integral, ampliação da jornada escolar, escola de tempo 

integral. Observou-se que as pesquisas mais recentes estão vinculadas às 

concepções de educação integral em diversas abordagens, dentre elas, destacamos 

a ética, as políticas públicas, a qualidade do ensino, a política social, a extensão 

universitária, o ensino fundamental e médio, a educação infantil, a formação e 

atuação de professores. 

No atual cenário da educação em que se defende a educação Integral como 

mecanismo para a melhoria da qualidade da educação, a Fundação ITAÚ Social, o 

Unicef e o Cenpec apresentam a publicação Tendências para a Educação Integral, 

que tem como objetivo contribuir para o debate revelando temáticas, modalidades, 

arranjos curriculares, tempos, espaços, saberes construídos e aprendizagem 

contidos na implementação da Educação Integral no Brasil. São localizados no texto 

depoimentos de práticas nos debates e seminários realizados. 

As pesquisas sobre a educação integral pautada no Programa Mais Educação 

ainda são recentes, visto que o programa surge a partir do ano de 2007 e ainda 

estão em fase de análises. 
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Na Seção 2, Ampliação da jornada escolar: alguns percursos, serão 

estudados os percursos de alguns programas de ampliação da jornada escolar e as 

influências que exerceram na criação dos modelos atuais. 
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SEÇÃO 2 

 

AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR: alguns percursos 

 

A busca pela escola pública de qualidade e a melhora do desempenho dos 

alunos em avaliações externas propostas pelo governo, por meio do Ideb, paira 

duradouramente sobre a escola. 

A melhora da proficiência no índice do Ideb5, formulado para medir a 

qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino, e 

pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa6), um projeto 

comparativo de avaliação, desenvolvido pela Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), destinado à avaliação de estudantes de 15 

anos de idade, fase em que, na maioria dos países, os jovens estão terminando a 

escolaridade mínima obrigatória, vêm sendo estabelecidos como meta prioritária 

para as políticas públicas educacionais e propostas curriculares do Brasil e de 

Portugal. Em grande parte dos sistemas educacionais, o resultado dessas 

avaliações vem sendo estabelecidas como meta prioritária para as políticas públicas 

educacionais e propostas curriculares do Brasil e de Portugal, e em grande parte 

dos sistemas de educação. 

Diante disso, a educação está na pauta de diversos segmentos da sociedade, 

e a escola torna-se o centro de todo o processo e provoca hoje uma redefinição de 

papéis, dos objetivos e das práticas, de todos os atores que nela interagem. 

                                                             
5O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado pelo Inep em 2007 e representa a 
iniciativa pioneira de reunir em um só indicador, dois conceitos igualmente importantes para a 
qualidade da educação: fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações. O indicador é 
calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias de 
desempenho nas avaliações do Inep, o Saeb – para as unidades da federação e para o país, e a Prova 
Brasil – para os municípios. 
6O programa é desenvolvido e coordenado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). O objetivo do Pisa é produzir indicadores que contribuam para a discussão da 
qualidade da educação nos países participantes, de modo a subsidiar políticas de melhoria do ensino 
básico. As avaliações do Pisa acontecem a cada três anos e abrangem três áreas do conhecimento – 
Leitura, Matemática e Ciências – havendo, a cada edição do programa, maior ênfase em cada uma 
dessas áreas. Em 2000, o foco foi em Leitura; em 2003, Matemática; e em 2006, Ciências. O Pisa 
2009 iniciou um novo ciclo do programa, com o foco novamente recaindo sobre o domínio de Leitura; 
em 2012, é novamente Matemática; e em 2015, Ciências. 
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A questão da melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem dos alunos 

analisados a partir de programas governamentais de avaliação de desempenho vem 

sendo discutida em âmbito mundial. 

 

As funções da avaliação têm que ser por isso, compreendidas no 
contexto das mudanças educacionais e das mudanças econômicas e 
políticas mais amplas. Aliás, a avaliação é ela própria uma atividade 
política como se constata, por exemplo, quando se estuda e pratica a 
investigação avaliativa, nomeadamente pela análise sociológica de 
programas educacionais e de políticas públicas (AFONSO, 1998, p. 
32). 

 

O discurso referente à qualidade da educação pública assume como base, 

também na atualidade, os resultados das avaliações externas. 

 

Nessa modalidade de avaliação, os resultados quantificáveis (por 
exemplo, os que se referem ao domínio cognitivo e instrumental) 
tornam-se mais importantes do que os que se referem a outros 
domínios ou outras aprendizagem (AFONSO, 1998, p. 53). 

 

Caminha-se cada vez mais para uma estandardização dos resultados, em 

detrimento aos processos, e é necessário que os alunos tenham grandes êxitos, não 

importa os meios. 

Assim, destaca-se que a questão da qualidade da educação, objeto constante 

de análise nas políticas educacionais nas últimas décadas, sendo mensurada 

somente por índices, acaba profundamente simplificada, já que inúmeros aspectos e 

fatores relevantes para uma educação de qualidade acabam simplificados, e ficam à 

margem de tais medições. 

 

O conceito de qualidade que costura tais propostas tem como única 
alternativa a normalização dos sujeitos, culturas, processos e 
práticas, ou seja, exclusão da diferença, negação da alteridade, 
ajuste do outro às identidades fixadas pelo modelo hegemônico e 
segregação daqueles que não se conformam às normas (ESTEBAN, 
2010, p. 47). 

 

A partir dos resultados obtidos nas análises dos programas de avaliação de 

desempenho, nas análises do fracasso e do insucesso escolar, e na busca de 

ofertas de oportunidades iguais para todos, ganham força também as políticas de 
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ampliação da jornada escolar como fator relevante à melhoria da qualidade do 

ensino, e à compensação do currículo hierarquizado e fragmentado. 

Para Pires (2012, p. 36), “ganha força normativa a ideia de que uma maior 

permanência dos alunos num contexto escolar e enquadrados em atividades com a 

intencionalidade educativa conduz à melhoria dos resultados escolares”. 

Corroborando com Pires (2012), pode-se observar nas propostas atuais dos 

programas governamentais de ampliação da jornada escolar, são pautados na ideia 

de que a melhora da qualidade do ensino está relacionada à ampliação do tempo de 

permanência dos estudantes nas escolas, pois o tempo destinado às atividades 

educativas hoje é muito curto, principalmente no Brasil, cerca de 4 horas e 30 

minutos de atividades. 

Anísio Teixeira, desde a primeira metade do século XX, já indicava que a 

ampliação do tempo escolar é um elemento que contribui para a diminuição da 

defasagem histórica da educação das camadas populares, pois através da 

ampliação criam-se possibilidades de acesso a outras áreas de conhecimento e, 

consequentemente, à melhora dos resultados escolares. 

No Brasil, as décadas de 1980 e 1990 foram marcadas por diversas 

propostas de ampliação da jornada escolar, tais como CIEPs, CIACs, depois CAICs, 

escola de tempo integral, entre outros; mas que não passaram de projetos 

governamentais e, com a descontinuidade dos governos, tenderam a desaparecer. 

Os programas voltados à ampliação da jornada escolar para ocupação plena 

dos tempos escolares e à criação de ofertas de oportunidades iguais para todos, em 

especial às crianças e adolescentes das camadas populares, têm em vista a 

intensificação dos debates acerca da educação integral e da jornada ampliada, ou 

jornada integral, bem como a criação de programas governamentais, em diferentes 

países. 

O desenvolvimento de propostas curriculares em tempo estendido na escola 

básica insere-se no contexto das políticas públicas globais de educação, orientadas 

pelas diretrizes gerais dos organismos internacionais como a OCDE e o Banco 

Mundial, entendidas como mecanismos para melhorar a “qualidade” da educação, 

aferidas em avaliação de larga escala. 

 

Inicialmente impulsionada pela emergência de governos 
neoconservadores e neoliberais, a avaliação tornou-se gradualmente 



62 
 

 

obsessiva e unidirecional, quer pelo facto de continuar a manter a 
sua presença de forma relativamente indiferente à natureza dos 
governos que posteriormente lhes sucederam (como orientações 
ideológicas e partidárias), quer pelo fato de continuar para maximizar 
as funções de controlo e legitimação (AFONSO, 2012, p. 43). 

 

Educação integral, tempo integral e demais temáticas relacionadas à 

ampliação da jornada entram em cena novamente e ganham espaço no debate 

educacional; isso acontece em decorrência de diversas ações das políticas públicas 

educacionais, mas carregam novas concepções de educação, numa tentativa de 

ressignificar o espaço e o contexto educacional, por meio da organização curricular, 

do papel da escola e da sociedade civil, do tempo, do espaço, da avaliação e do 

financiamento da educação. 

Lembrando que termos como tempo integral ou ampliação da jornada escolar 

e escola de tempo integral não significam necessariamente educação integral, e as 

ressignificações dos vários aspectos do contexto escolar têm tido sua vitalidade 

manifestada nas políticas públicas e em vários projetos de organizações não 

governamentais, instituições privadas e movimentos sociais. 

Os debates atuais sobre as questões da ampliação do tempo de permanência 

dos estudantes nas instituições escolares trazem novamente em cena os 

questionamentos sobre a formação integral desses estudantes e às definições 

controvérsias do que seja realmente uma educação integral. 

 

As escolas hoje são chamadas a assumir funções mais amplas nas 
sociedades contemporâneas! É inevitável que assim seja, apesar de 
ser necessário reconhecer que algumas das reivindicações que têm 
tido a instituição escolar como alvo são, porventura excessivas e, 
como tal, são imprevidentes no momento em que tendem a 
descaracterizar a instituição escolar como uma instituição de 
natureza cultural (COSME; TRINDADE, 2007, p. 13). 

 

Corroborando os autores, as escolas hoje tendem a assumir funções de 

caráter assistencialista também, já que atendem e auxiliam sem ônus as famílias 

que não têm onde deixar seus filhos durante a jornada de trabalho. 

Pacheco (2000) acredita que a socialização do sujeito é uma das finalidades 

da escola e servirá para prepará-lo para a sociedade, fornecendo-lhe hábitos de 
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trabalho e habilidades intelectuais e manuais. A escola desempenha, 

obrigatoriamente, a função de socialização global e de educação geral. 

 

A escola é, assim, a agência de socialização na qual as crianças 
experimentam pela primeira vez, um sistema institucionalizado de 
diferenciação com base na realização individual, o qual procura 
incutir a aceitação das regras de competição próprias da estrutura 
social e econômica (AFONSO, 1998, p. 39). 

 

 Nesse momento, em que se discute a crise na e da educação escolar, onde a 

escola repensa sua ação, sua prática, sua organização e suas concepções, e no 

entendimento de que a escola é perpassada por diferentes realidades, é que se abre 

a possibilidade de ver que o mundo escolar é muito mais plural do que se imagina. 

 

Muito embora os discursos sobre a crise da educação escolar sejam 
tão antigos quanto a própria Escola, os fatores supostamente 
geradores da atual crise são hoje mais amplos e mais heterogêneos. 
Talvez mais do que em qualquer outra época, as referências à crise 
da educação escolar no contexto atual remetem (implícita e 
explicitamente) para condicionantes econômicos, sociais e político-
ideológicos muito diversificados e, consequentemente, as 
explicações produzidas e divulgadas são hoje mais heterogêneas e 
contraditórias (AFONSO, 2012a, p. 15). 

 

Embora o debate sobre a ampliação da jornada escolar como proposta de 

melhoria da qualidade do ensino e da educação seja atual, este tema não é novo, a 

temática fica intensificada a partir da década de 1930, por meio dos intelectuais e 

educadores escolanovistas, que defendiam a ideia de um tempo ampliado e de 

qualidade na escola, favorecendo uma educação única, laica, pública, gratuita e 

obrigatória. 

O Movimento da Escola Nova influenciou os ideários educacionais, e 

começam a surgir no Brasil, na década de 1950, as primeiras manifestações de 

ampliação da jornada escolar, numa perspectiva de educação integral. 

 

Contrapondo-se à chamada escola tradicional e considerando que 
não bastava “desanalfabetizar” as grandes parcelas da população, o 
escolanovismo advogava uma reformulação interna da escola, de 
modo que ela pudesse fornecer a cada indivíduo uma “educação 
integral” que o capacitasse a viver como verdadeiro cidadão. Neste 
sentido, a Pedagogia Renovada ou Pedagogia da Escola Nova, 
procurava identificar a nova face que a escola urbana deveria 
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apresentar para ajustar-se às necessidades das massas 
populacionais concentradas devido ao crescente processo de 
industrialização mundial (DIB, 2009, p. 46).  

 

Algumas experiências, como a de Anísio Teixeira, foram destaque e serviram 

de inspiração para outros modelos, que foram se espalhando pelo pais. 

O Centro Educacional Carneiro Ribeiro, que ficou conhecido por “Escolas 

Parques e Escola Classes”, em meados de 1957, na Bahia, elaborado por Anísio 

Teixeira, então Secretário de Educação e Cultura do estado, foi um dos pioneiros no 

Brasil. 

 As Escolas-Parque dividiam-se em dois setores distintos: o da instrução, que 

era representado pelo ensino da leitura, escrita, aritmética e ciências, e o da 

educação, das atividades de socialização, das artes industriais, da educação 

artística e da educação física. 

A filosofia de Anísio Teixeira era inspirada nos ideais de John Dewey, “em 

que a criticidade e a liberdade de expressão transformariam a realidade”. As 

Escolas-Parque foram reconhecidas internacionalmente. 

O Centro Educacional Carneiro Ribeiro possuía quatro Escolas-Classe, que 

eram frequentadas em um período e onde eram desenvolvidas as atividades do 

currículo formal e uma Escola-Parque, projetada para atender 1000 alunos, que a 

frequentavam no período inverso. 

 Na Escola-Parque, os alunos desenvolviam atividades de educação física, 

artes, cultura, recreação, jogos, socialização, nos sete pavilhões a elas destinados. 

Para Teixeira: 

 

[...] haverá escolas nucleares e parques escolares, sendo obrigada a 
criança a frequentar regularmente as duas instalações. O sistema 
escolar para isso funcionará em dois turnos, para cada criança. Em 
dois turnos para crianças diversas de há muito vem funcionando. 
Daqui por diante será diferente: no primeiro turno a criança receberá, 
em prédio adequado e econômico, o ensino propriamente dito; no 
segundo receberá, em um parque-escola aparelhado e desenvolvido, 
a sua educação propriamente social, a educação física, a educação 
musical, a educação sanitária, a assistência alimentar e o uso da 
leitura em bibliotecas infantis e juvenis (TEIXEIRA, 1997 p. 243). 
 

Teixeira (1997) acreditava que era necessário formar os alunos para o 

trabalho e para a sociedade. 
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Já na década de 1960, o Centro Educacional Carneiro Ribeiro foi modelo 

inspirador para a criação do Centro de Educação Elementar de Brasília, cuja 

estrutura física, destinada a abrigar também um jardim de infância, compreendia 

quatro Escolas-Classe e uma Escola-Parque. 

Em relação aos projetos de dimensão nacional, destacou-se no ano de 1991, 

durante o mandato do então Presidente da República Fernando Collor de Mello 

(1990-1992), a proposta dos Centros Integrados de Atendimento à Criança (CIACs), 

inspirados no modelo escolar dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), 

os “Brizolões”, como foram popularmente apelidados. 

Considerados pelo seu idealizador, o antropólogo Darcy Ribeiro, como uma 

“Revolução na Educação Pública do país”. Infelizmente, como muitos programas e 

projetos educacionais no Brasil, os governos sucessores de Brizola não deram 

continuidade ao projeto, e o ensino integral, sua principal característica, foi 

desvirtuado. 

Os CIACs, que em 1992 passaram a ser denominados Centros de Atenção 

Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC), combinavam ações educacionais e de 

assistência social, formação profissional e lazer, tinham suas atividades 

desenvolvidas em tempo integral no próprio espaço da escola, mas apesar da 

apresentação de uma proposta de inovação pedagógica, também não escaparam de 

críticas e problemas de ordem operacional e financeira. 

As décadas de 1990 e os anos 2000 foram marcados por inovações que 

pretendiam uma educação integral e a dilatação da jornada escolar, conforme 

mostra os estudos de Cavaliere (2009). A autora menciona as experiências de 

extensão do tempo escolar nas capitais: em Belo Horizonte, a ampliação da Escola 

Plural — a Escola Integrada; em São Paulo, a Escola de Tempo Integral; a Escola 

Pública Integrada em Santa Catarina; o Aluno em Tempo Integral em Minas Gerais, 

entre outros. 

Na atualidade, a temática retorna ao cerne das discussões nas legislações de 

ensino, com relevância corroborada em termos de políticas públicas, como o 

Programa Segundo Tempo e Programa Mais Educação, do governo federal com 

abrangência nacional.  

A próxima seção visa apresentar o Programa Mais Educação, que é, na 

atualidade, o maior investimento do governo federal em indução de ampliação da 

jornada escolar, na perspectiva de educação integral. 
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SEÇÃO 3 

 

O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

No auge das discussões sobre a ampliação da jornada escolar, e tendo como 

referência o Ideb, o governo passou a destinar recursos técnicos e financeiros para 

os municípios cujo desempenho estivesse abaixo do esperado. Considerando o 

Ideb, o FNDE selecionou os municípios que usufruiriam dos benefícios, mas os 

municípios teriam que aderir ao termo de adesão e de cooperação, que seria a 

condição indispensável para elaboração e implantação do Plano de Ações 

Articuladas (PAR). 

O PAR tem uma importância significativa no contexto das políticas 

educacionais e sua elaboração fica a cargo de cada Secretaria Municipal de 

Educação por meio do comitê local, composto por representantes da sociedade e 

supervisores técnicos enviados pelo MEC. 

O PAR é um instrumento de planejamento da educação, por um período de 

quatro anos, que estabelece ações financiadas pelo MEC; é um plano estratégico de 

caráter plurianual e multidimensional, que possibilita a conversão dos esforços e das 

ações do MEC, das Secretarias de Estado e municípios, num sistema nacional de 

educação. 

Após realizar o diagnóstico da situação do município, os dados são enviados 

por meio de cadastro realizado no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e 

Controle do Ministério da Educação (Simec), módulo PAR. 

A elaboração do PAR é requisito necessário para o recebimento de 

assistência técnica e financeira do MEC/FNDE, de acordo com a resolução 

CD/FNDE n.º 14, de 8 de junho de 2012. 

Para Cardoso (2013, p. 45), “na prática, o governo com o PAR, queria ir até 

os municípios para estabelecer um regime de colaboração por adesão que fosse 

considerado voluntário e não impositivo ao município”. 

Os trabalhos de implantação do PAR contaram com um arranjo 

organizacional constituído por membros da Diretoria de Articulação e Apoio aos 

Sistemas da Educação Básica (Dasi) da Secretaria de Educação Básica do MEC, do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
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dos Profissionais da Educação (Fundeb) e por quarenta consultores que foram 

designados para o trabalho de campo. 

O PAR deve ser elaborado por estados, municípios e Distrito Federal, a partir 

da adesão do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, instituído pelo 

Decreto 6.094 de 24 de abril de 2007 e é um programa estratégico do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE). 

Não existe prazo para a elaboração do PAR, mas a demora na sua finalização 

pode retardar a assistência técnica e financeira do programa do MEC e do FNDE. 

O Fundeb destacou-se como um dos mecanismos que impulsionaram a 

matrícula na educação básica ao atribuir um acréscimo de 25% dos recursos às 

escolas que estendessem sua jornada para um período maior que sete horas. 

Assim, durante o segundo mandato (2007-2010) do então presidente da 

república Luís Inácio Lula da Silva, instituído pela Portaria Interministerial n.º 

17/2007 e pelo Decreto n.º 7.083, de 27 de janeiro de 2010, que integra as ações do 

PDE, do PAR e do FNDE, surge o Programa Mais Educação, como uma estratégia 

do governo federal para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização 

curricular na perspectiva de educação integral e como política de ação contra a 

pobreza, exclusão social e marginalidade cultural. 

Na atualidade, o Mais Educação pode ser destacado como o mais 

significativo programa para a indução da educação integral. Ressaltando que 

governos anteriores já mantiveram propostas similares, que foram descontinuadas 

por não serem políticas de Estado e sim políticas de governo. 

O Programa Mais Educação prevê ações socioeducativas no contraturno das 

escolas, defendendo a ideia de que um maior tempo de permanência dos alunos em 

espaços educativos sobre a responsabilidade da escola seja a solução para a 

questão da melhora da qualidade do ensino. 

 

O Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE foi uma política de 
integração de todas as ações fundamentais do Ministério da 
Educação direcionadas à manutenção e desenvolvimento de todos 
os níveis de ensino, de pesquisa e de avaliação. O MEC lançou 
nesse plano de ação plurianual (2008-2011), cerca de 52 ações e 
programas visando a luta contra a pobreza, a exclusão social e a 
marginalização cultural (BRASIL, 2008, p. 46). 
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Prioritariamente no início, o Programa visava atender às escolas situadas em 

capitais e determinadas regiões onde havia maior risco de vulnerabilidade social, 

escolas estaduais, municipais e/ou distritais que foram contempladas com o 

PDE/Escola e que possuam o Ideb abaixo ou igual a 4,2 nas séries/anos iniciais 

e/ou 3,8 nas séries/anos finais; escolas que tinham índices igual ou superior a 50% 

dos estudantes no Programa Bolsa Família, escolas do Campo, Escolas que tinham 

unidade executora própria e escolas com matrículas igual ou superior a 40 alunos. 

Hoje, o Programa Mais Educação atende também às escolas indígenas, de 

fronteira, nas regiões norte e nordeste do país, visando a um maior intercâmbio 

cultural entre elas. O programa possibilitou a inclusão das escolas por adesão, e as 

que quisessem participar poderiam realizar seus cadastros no Sistema Integrado de 

Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec), para o 

início das atividades nos anos de 2013 e 2014, nos prazos divulgados pela SEB. 

O Programa Mais Educação conta com o apoio de quatro ministérios: 

Educação, Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Esporte e Cultura, e chega 

às escolas com o objetivo de formular uma política nacional de educação básica em 

tempo integral (BRASIL, 2010). 

Expressando claramente um processo de desresponsabilização do Estado, a 

ampliação das funções da escola e a desvalorização do profissional docente, 

quando se estimula o voluntariado, e a descaracterização da escola, enquanto 

espaço único formativo, o Mais Educação, com outras referências históricas e 

teóricas, traz a ideia de que: 

 

a educação pode se dar através de redes de relações ou “teias do 
conhecimento” chega ao Brasil, no final do século 20. Uma de suas 
influências foi justamente o já citado Movimento de Cidades 
Educadoras. Sob a forma de programas e parcerias, geridas por 
organizações não governamentais, difundiram-se soluções que 
defendiam o papel ativo da sociedade civil em substituição ou 
complementação às ações governamentais. Afirmava-se buscar uma 
nova participação de cidadãos e associações, através de convênios 
com empresas e outros tipos de agentes financiadores de dentro ou 
de fora do Estado. Também nesse período cresceu a demanda pela 
participação das comunidades na vida das escolas públicas e o 
incentivo ao trabalho voluntário, prática que, com frequência, 
assumiu um caráter equivocado de utilização indevida do trabalho 
dos pais dos alunos na conservação da escola, na preparação de 
merenda e outros serviços essenciais de responsabilidade do poder 
público (CAVALIERE, 2009, p. 59). 
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A Cidade Educadora7 foi o movimento, na década de 1990, inspirador do 

Programa Mais Educação, que considerava que a educação não deve ser 

responsabilidade da escola, mas de abrangência de territórios educativos 

(CAVALIERE; MAURÍCIO, 2011). 

A Declaração de Barcelona reconhece a cidade como educadora da seguinte 

forma: 

 

A cidade será educadora, quando reconheça, exerça e desenvolva, 
para além das suas funções tradicionais (economia, social, política e 
de prestação de serviços), uma função educadora, isto é, quando 
assuma uma intencionalidade e responsabilidade, cujo objetivo seja 
a formação, promoção e desenvolvimento de todo os seus 
habitantes, a começar pelas crianças e pelos jovens (DECLARAÇÃO 
DE BARCELONA, CARTA DAS CIDADES EDUCADORAS, 1990). 

 

Organizada por Moll (2006), a Trilogia — Educação Integral, Gestão 

Intersetorial de Territórios e Rede de Saberes — representada em três manuais, 

vem auxiliando a operacionalização e implementação do Programa Mais Educação, 

visando trabalhar e contribuir para a criação de novos espaços e tempos para que 

aconteçam vivências culturais. 

Como a educação acontece sempre, não podemos separar o tempo de 

aprendizagem e o tempo da não aprendizagem. A educação se dá nos três turnos, 

de manhã, à tarde e à noite, a todo instante. Estamos biologicamente também em 

processo de aprendizagem. 

Para suprir a carência de espaços nas escolas, uma das estratégias do 

programa é articulá-los no entorno das escolas, mas o que se observa é que as 

atividades ocorrem na sala de aula, “indicando uma concepção de escola, ou 

denunciando a precariedade das alternativas para além do espaço escolar” 

(VELOSO, 2013, p. 23). 

Outro fator é a integração dos turnos, mas, como a ampliação da jornada não 

abrange em algumas escolas a totalidade dos alunos, não há como assegurar a 

relação entre melhora na proficiência do Ideb e a ampliação do tempo, pois a 

frequência nas atividades do contraturno é facultativa. 

                                                             
7 Foi um projeto concebido como instrumento gerador de um processo de participação cidadã que 
possibilite a criação de um consenso sobre prioridades educativas e a assunção de 
responsabilidades coletivas em matéria de educação. 
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As experiências relatadas sobre o Mais Educação em diversas regiões do 

Brasil dividem as opiniões dos educadores sobre sua eficácia enquanto proposta de 

indução da educação integral, pois as experiências relatadas não têm sido muito 

exitosas, uma vez que existe ainda grande dificuldade de operacionalização do 

Programa. 

A seguir, apresento os componentes que integram os manuais operacionais 

do programa Mais Educação. 

 

3.1 Rede de Saberes 

 

O Programa Mais Educação aparentemente tenta apresentar uma inovação 

na sua proposta, que é a Rede de Saberes, que se constitui, basicamente, na 

formulação de educação integral, numa perspectiva intercultural, ou seja, uma 

conquista no diálogo com saberes oriundos de diversas experiências, que possam 

dialogar, encontrar e reestruturar-se. E, nessa escuta mútua e de troca, que se 

pretende construir saberes diferenciados.  

Acreditando que a escola não é o único lugar onde a educação acontece, a 

Rede de Saberes vai induzir a articulação desses saberes diferenciados, com o 

funcionamento regular da escola, por meio de seu PPP, preocupando-se em 

oferecer várias linguagens, incorporando-as à vivência dos alunos e da comunidade. 

Para que isso aconteça, o Programa Mais Educação através da Rede de 

Saberes coloca em diálogo as ações empreendidas pelos Ministérios da Educação 

(MEC), da Cultura (MinC), do Esporte (ME), do Meio Ambiente (MMA), da Ciência e 

da Tecnologia (MCT) e também da Secretaria Nacional da Juventude, passando a 

contar, a partir de 2010, também com o apoio do Ministério da Defesa, na 

possibilidade de expansão dos territórios educativos. 

Assim, na Rede de Saberes, quanto maior for a comunicação além dos muros 

da escola, maior será a perspectiva de uma Educação Integral, conforme estabelece 

o Programa Mais Educação. 
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3.2 A Mandala Pedagógica 

 

A Mandala Pedagógica de saberes nasceu em uma comunidade no Rio de 

Janeiro em meio a uma experiência de educação integral. 

Como a Mandala, em diversas culturas primitivas e modernas representa a 

ligação do homem com a natureza e é o símbolo da totalidade, no Programa Mais 

Educação, ela vai ser vista como uma “ferramenta de auxílio” (BRASIL, 2009, p. 23), 

na possibilidade de poder estabelecer inúmeras trocas entre saberes diferenciados. 

A proposta do Mais Educação é que cada escola construa sua Mandala 

Pedagógica de Saberes na articulação com toda a comunidade, por meio de uma 

educação intercultural. 

Dentro do princípio da cidade educadora, da cidade compreendida como 

território pleno de experiências de vida e investigador de interpretação e 

transformação, na Mandala, a educação é entendida como uma formação que não 

se realiza somente na escola, mas que vai além dos muros dela. 

A escola e o educador trabalham juntos, e não sozinhos. 

 

Entre as escolas e comunidade circulam pelo menos dois grandes 
grupos de saberes. De um lado estão os saberes avalizados pela 
sociedade através da produção acadêmica, de teses, publicação de 
livros etc. Conhecimentos que se estruturam através do 
desenvolvimento de ideias, que são sucessivamente reprocessados. 
Estes costumam ser cumulativos e lineares; ou seja, construídos na 
direção do menor para o maior, nunca retornando a experiências 
passadas, se não para revê-las. Em relação direta com a vida estão 
os saberes que têm origem no fazer, que têm a experiência como 
grande fonte. Estes conhecimentos privilegiam qual o fim das coisas, 
respondem às necessidades humanas. Tratam-se de conhecimentos 
processados de forma circular, que muitas vezes retornam para 
avançar (BRASIL, 2009, p.27). 

 

Assim, a educação não se realiza sozinha, ela tem que articular o 

conhecimento acadêmico, científico com o saber do senso comum. A Mandala 

nasce da troca entre a interação dos conhecimentos escolares, dos saberes 

comunitários, que podem ser representados por todo o conhecimento que os alunos 

trazem à escola e dos programas do governo. 

O objetivo da Mandala dentro do Programa Mais Educação é que os alunos 

aprendam nas relações que possam ser construídas entre esses saberes. 
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Dentre os Programas do Governo Federal que integram a Mandala do Mais 

Educação, pode-se destacar: 

 

· Ministério do Esporte:  

o Programa Segundo Tempo 

- Esporte e Lazer na Cidade 

· Ministério da Cultura: 

o Cine Clube na escola 

- Cultura Viva 

- Casas do Patrimônio 

· Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: 

o PETI 

o Pro Jovem Adolescente 

o CREAS 

o CRAS 

· Ministério da Ciência e Tecnologia 

o Casa Brasil Inclusão Digital 

o Centros Vocacionais tecnológicos 

o Centros Museus da Ciência 

· Ministério do Meio Ambiente 

o Sala Verde 

o Municípios Educadores Sustentáveis 

o Viveiros Educadores 

· Ministério da Educação 

o Pró-Info 

o Salas de Recursos Multifuncionais 

o Educar na Diversidade 

o Escola Aberta 

o Escola que Protege 

o Educação Inclusiva: direito à diversidade 
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o Educação e direitos humanos 

o Com Vidas – Comissão Meio Ambiente e Qualidade de vida 

(SÉRIE MAIS EDUCAÇÃO: REDE DE SABERES MAIS EDUCAÇÃO, BRASIL, 2009, p. 48). 
 

Pode-se observar que a Mandala do Mais Educação tem uma grande 

abrangência em todo o território nacional, e acredita-se que somente uma ação 

integrada voltada para a formação do indivíduo poderá criar uma sociedade mais 

justa, humana e igualitária, com o fim da exclusão social e o combate à pobreza, da 

miséria e fome em nosso país e nessa articulação de saberes proporcionar uma 

formação integral, contemplando assim a Educação Integral prevista no Programa. 

 

3.3 Os macrocampos das atividades 

 

Para o desenvolvimento das atividades no contraturno das escolas, de acordo 

com o Manual Operacional do Programa, as atividades fomentadas foram 

organizadas em macrocampos de Acompanhamento Pedagógico (obrigatório), 

Inclusão Digital, Meio Ambiente, Prevenção e Promoção da Saúde, Esporte e Lazer, 

Educomunicação, Direitos Humanos em Educação, Educação Científica, Cultura e 

Artes, Educação Econômica e Cidadania. 

Para cada macrocampo existe uma possibilidade de no mínimo dez atividades 

para serem escolhidas pelas escolas. Esses foram os macrocampos apresentados 

às escolas no início do programa, e somente a partir desses é que elas podiam 

elaborar seus planos de atendimento.  

Atualmente, em decorrência também do ingresso das escolas do campo, 

indígenas de fronteira e do ingresso de escolas urbanas por adesão, esses 

macrocampos foram reformulados e surgiram outras opções de atividades. 

Os macrocampos tentam se adequar à realidade de cada escola, pois cada 

uma é responsável pela implementação das suas atividades de acordo com suas 

necessidades e possibilidades. 

Para execução das atividades, as escolas, elaboram seu plano de 

atendimento online, no SIMEC — módulo Mais Educação. Esse plano é enviado ao 

técnico responsável na Secretaria Municipal de Educação do município, para 

validação e correção. Após a tramitação escola-secretaria de educação, o plano é 

enviado ao MEC, para ser aprovado e a verba liberada. 
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A definição das atividades a serem desenvolvidas deve estar de acordo com o 

Projeto Político Pedagógico das escolas, envolver a participação da comunidade 

escolar e membros da comunidade na escolha das atividades. 

Como esse processo é lento, muitas vezes prejudica o início das atividades 

nas escolas, e caso não dê tempo delas mesmas serem realizadas no ano letivo 

corrente, precisam ser reprogramadas para o ano seguinte. 

De acordo com o manual operacional, as escolas não podem programar suas 

atividades para serem desenvolvidas nos meses de julho, dezembro e janeiro, pois 

esse período é considerado de férias. 

Conforme o documento Passo a Passo do Programa Mais Educação (2013) 

há um conjunto de orientações que visam organizar as atividades do programa nas 

escolas participantes, atendendo o desafio de vincular aprendizagem à vida dos 

alunos e alunas da educação básica.  

Essa organização se dá por meio dos macrocampos, entendidos como 

temáticas ou campos do conhecimento a serem desenvolvidas por meio de 

atividades diversas que as escolas têm a opção de escolher. Cada escola conforme 

a orientação deve escolher seis atividades, por ano, dentro do universo de opções 

que o programa oferece, sendo obrigatória pelo menos uma atividade do 

macrocampo Acompanhamento Pedagógico.  

O quadro a seguir demonstra os macrocampos e as respectivas atividades 

propostas pelo programa. 

 

Quadro 2 – Macrocampos e respectivas atividades propostas pelo 
Programa Mais Educação 

MACROCAMPOS ATIVIDADES 

1. Acompanhamento Pedagógico* 

Ciências 
Filosofia e Sociologia 
História e Geografia 
Letramento 
Línguas Estrangeiras 
Matemática 
Tecnologia de apoio a alfabetização 
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2. Educação Ambiental Educação para Sustentabilidade 
Horta escolar e/ou comunitária 

3. Esporte e Lazer Atletismo  
 Basquete  
 Basquete de rua  
 Ciclismo  
 Corrida de orientação  
 Futebol 
 Futsal  
 Ginástica rítmica 
Handebol  
 Ioga  
 Judô  
 Karatê  
 Natação  
 Programa Segundo tempo 
(Me)Recreação/lazer  
Tae-kwon-do 
Tênis de campo  
Tênis de mesa  
Voleibol  
Xadrez tradicional  
Xadrez virtual 
 

4. Direitos Humanos em educação Direitos humanos no ambiente escolar 
5. Cultura e artes  Banda fanfarra  

 Canto coral  
 Capoeira  
 Cineclube  
 Danças  
 Desenho  
 Escultura  
 Flauta doce  
 Grafite  
 Hip-hop  
 Leitura  
 Mosaico  
 Percussão  
 Pintura 
 Prática circense  
 Teatro  
 Instrumentos de Corda 
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6. Cultura digital Software educacional/Linux educacional 
Informática e tecnologia da informação 
(Proinfo e/ou laboratório de informática)  
Ambiente de Redes Sociais 

7. Promoção da saúde Atividades de alimentação 
saudável/alimentação escolar saudável, 
saúde bucal, atividades físicas e corporais; 
garantia dos direitos sexuais e reprodutivos; 
prevenção ao uso de álcool, fumo e outras 
drogas; saúde ambiental; promoção da 
cultura de paz e prevenção em saúde a 
partir da análise situacional das condições 
de saúde do escolar (dengue, febre 
amarela, malária, hanseníase, doença 
falciforme, H1N1 e outras).  
Propõe-se neste macrocampo o 
fortalecimento e a ampliação da estratégia 
de protagonismo juvenil desenvolvida pelo 
Projeto Saúde e Prevenção na escola – SPe 
que integra o Programa Saúde na escola 
(PSe). 

8. Comunicação e uso de mídias Jornal escolar  
Rádio escolar  
Histórias em quadrinhos  
Fotografia  
Vídeo 

9. Iniciação à investigação e ciências da 
natureza  

Laboratório, feiras de ciências e projetos 
científicos 
Robótica 

10. Educação econômica Educação econômica  
Educação fiscal e financeira 

Fonte: Organizado pela autora da pesquisa a partir da Série Mais Educação (Passo a Passo. 
SEB/MEC, 2011). 

 
As atividades escolhidas em cada escola, em atendimento à realidade dos 

alunos participantes, devem ser realizadas no contraturno escolar ao das atividades 

do ensino regular e conforme orientação contida no documento Passo a Passo 

(2011), devem assegurar no mínimo 7 horas diárias de atividades, incluídas as do 

ensino regular e as atividades do programa. 

 

3.4 A questão orçamentária 
 

Para o desenvolvimento das atividades, as escolas contam com o repasse de 

verbas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). As verbas são depositadas 
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nas contas das escolas por intermédio de suas Unidades Executoras, as UEx, e o 

valor repassado varia de acordo com as atividades selecionadas, o número de 

alunos matriculados e registrados no censo escolar do ano anterior ao do repasse, e 

participantes dessas atividades. 

Os recursos devem ser mantidos e geridos na conta corrente específica, 

aberta pelo FNDE, na agência bancária indicada pelo beneficiário. 

A verba antes de ser gasta deve ser aplicada no mercado financeiro até 30 

dias nas aplicações financeiras de curto prazo ou operação de mercado aberto, e 

mais de 30 dias em caderneta de poupança. 

Os rendimentos auferidos na aplicação devem ser utilizados no objeto da 

transferência. 

As escolas têm o prazo de execução dos seus recursos financeiros até 31 de 

dezembro do ano corrente, os saldos positivos existentes até esse período poderão 

ser reprogramados pelas UExs para aplicação no ano seguinte, desde que 

obedecido seu emprego na execução dos objetivos das ações programadas. 

Os recursos que são reprogramados para o ano seguinte dão uma perda de 

30% da verba total a ser recebida pela escola. Esse problema custou a ser 

detectado pelas escolas que reprogramavam suas atividades e seus gastos, porque 

as explicações no sistema e nos manuais não são claras e de fácil compreensão. 

Os recursos financeiros recebidos pelas escolas deverão ser empregados na 

manutenção, melhoria e conservação dos espaços físicos e na aquisição de 

materiais necessários para a realização das atividades que contribuem para o 

desenvolvimento da educação integral. 

Para a aquisição dos bens de custeio e capital, as escolas devem realizar 

ampla pesquisa de preços, preferencialmente no comércio local. É obrigatória a 

apresentação de, no mínimo, três orçamentos. As três melhores propostas deverão 

ser indicadas no formulário consolidado de pesquisa de preços. 

As UEx não estão sujeitas à lei 8.666 (Lei de Licitação). A aquisição e/ou 

contratação de serviços deverá ser efetivada no proponente que oferecer o menor 

preço para o item ou lote pesquisado. Não se pode esquecer do produto de melhor 

qualidade; quanto ao menor preço, a qualidade deve ser avaliada cautelosamente. 

As prefeituras/Seduc deverão prestar às UEx a assistência técnica e 

financeira necessária para cumprimento das referidas obrigações, inclusive com a 
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disponibilidade de um contador habilitado, bem como zelar para que eles não 

incorram em falhas que comprometam sua regularidade ante o FNDE. 

No fim de cada ano letivo, as escolas devem fazer a sua prestação de contas, 

e nela deve conter o Plano de Atendimento geral consolidado, cópia dos cheques 

assinados pelos monitores e agentes educativos, recibos de ressarcimento mensal 

de despesas com alimentação e transporte, termo de adesão e compromisso do 

voluntário, os três orçamentos das empresas, no caso de compras de materiais de 

custeio e de capital, os termos de doação dos bens de capital (quando for o caso), 

demonstrativo da execução da receita e da despesa de pagamentos efetuados, 

conciliação e extratos bancários (conta corrente/ CDC). Todo o dinheiro que fica na 

conta da escola, até ser gasto, tem que ser obrigatoriamente aplicado, a ata final, 

devidamente assinada por todos do conselho fiscal da escola e o relatório das 

atividades desenvolvidas pelos monitores. 

Todos os documentos comprobatórios de despesas relativas às aquisições e 

contratações, tais como notas fiscais, faturas e recibos, em originais devem ser 

mantidos em arquivos, em arquivos na sede da escola beneficiária. 

Esses documentos comprobatórios de despesas devem constar a expressão 

“Pagos com recursos do FNDE/PDDE/Educação integral” (BRASIL, FNDE, 2013).  

É necessário que se registre em ata todas as decisões da UEx. 

 Os bancos devem, sem cobrança de taxas: 

 

· Enviar comunicação aos beneficiários dos créditos efetuados por ordem do FNDE. 

· Abrir e manter a conta corrente identificada com o Programa/Ação solicitada pelo 

FNDE. 

· Fornecer um talonário de cheque no mês. 

· Fornecer até quatro extratos do mês em curso e um do mês anterior. 

· Fornecer cartão magnético para a consulta de extrato/saldo.  

· Acordo FNDE/bancos parceiros (BRASIL, FNDE, 2013). 

 

 Não poderão ser adquiridos com recursos do Mais Educação material de 

limpeza, transporte escolar, merenda escolar, gás, livros didáticos e de biblioteca, 

nos moldes fornecidos pelo FNDE, material para uso individual do aluno e material 

para uso de diretor professor. 
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Também não poderão ser efetuados pagamentos a pessoas com ou sem 

vínculo empregatício, pagamento de fornecimento de água, energia elétrica, 

telefone, internet, etc. Inscrição, transporte, alimentação e hospedagem de 

participantes em cursos, seminários e congressos, etc., nem pagamentos de 

tributos, excetos os incidentes sobre os bens adquiridos e/ou serviços contratados. 

Pelo que se observa, esse processo de prestação de contas é extremamente 

burocrático e demorado, exige muito trabalho, desgaste e certo conhecimento 

contábil. Geralmente, as escolas precisam refazer sua prestação de contas porque 

ela não pode ser passível de erros. 

Na seção 4, vamos conhecer um pouco mais da proposta de ampliação da 

jornada escolar em Portugal, por meio do Programa Escola a Tempo Inteiro. 
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SEÇÃO 4 

 

O PROGRAMA ESCOLA A TEMPO INTEIRO EM PORTUGAL 

 

Durante minha estada em Portugal, aproximadamente quatro meses, e pela 

quantidade de informações e estudo, constatei que, além de suas belezas ímpares e 

sua hospitalidade, muito pouco sabemos sobre sua história. Assim, a construção e 

reconstrução de conceitos se fizeram necessárias. 

O estágio científico avançado em Portugal teve como objetivo conhecer 

algumas dimensões da realidade educacional em algumas escolas portuguesas do 

1º ciclo do ensino básico, que corresponde do 1º ao 4º ano, e como surgiu e tem se 

desenvolvido a experiência da Escola a Tempo Inteiro (ETI), principalmente a 

experiência das Atividades de Enriquecimento Curricular, as AECs, como são 

conhecidas, que correspondem às propostas de ampliação da jornada escolar.  

 

4.1 A Revolução de Abril de 74 e suas influências no ensino de Portugal 

 

A Revolução de “Abril de 748” trouxe para Portugal uma transformação 

significativa, uma alforria democrática, novos conceitos, novas ideias e novas 

perspectivas, em todos os aspectos. 

O Portugal da abertura era um país que tentava se reencontrar, se reconciliar 

com seu povo, apesar da pesada herança legada pelos anos da ditadura. 

Segundo Afonso (2009), concepções de cidadania expandem-se, e os 

processos de emancipação social ganham uma nova centralidade no contexto da 

democracia nascente e participativa. 

De acordo ainda com Afonso (2012), os novos olhares para a escola pública 

não foram mais culminados com os interesses impostos pela classe dominante, mas 

como um direito de, assim como os direitos sociais, legalizados constitucionalmente. 

                                                             
8A Revolução dos Cravos, denominada historicamente Revolução de 25 de abril, refere-se a um 
período da história de Portugal resultante de um movimento social, ocorrido a 25 de abril de 1974, que 
depôs o regime ditatorial do Estado Novo, vigente desde 1933, e iniciou um processo que viria a 
terminar com a implantação de um regime democrático e com a entrada em vigor da nova Constituição 
a 25 de abril de 1976, com uma forte orientação socialista na sua origem. http://www.25abril.org/a25abril/, 
acesso em: 18 abr. 2013. 
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A crítica às políticas indutoras de percursos escolares desiguais e 
socialmente discriminatórios conduziu à criação da escola pública de 
massas, isto é, à escola aberta a todos os grupos e classes sociais. 
A partir deste período histórico, a educação passa a ser um pilar 
central na construção de direitos e a ser vista, ela própria, como um 
direito. As mudanças que “Abril” provocou levaram-nos a olhar a 
educação, espaço de socialização elitista e autoritária à mercê dos 
interesses dominantes, mas como um direito humano básico e 
universal (AFONSO, 2009, p. 14-15). 

 

Pode-se considerar que o “25 de abril” reformulou também as concepções 

das políticas educacionais de Portugal. 

Em 25 de Abril de 1974, ocorreu uma crescente atenção em torno da 

administração da educação e da organização das escolas, que foi aumentada a 

partir da publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE). Com essa Lei, 

foram introduzidos novos princípios, entre os quais, participação e democraticidade, 

bem como um novo conceito de escola — Comunidade educativa — que alteraram 

as relações dentro da escola e contribuíram para as mudanças no nível da 

administração e da gestão escolar e tem trazido uma maior autonomia e participação 

de toda a comunidade educativa. 

Diante dessa nova concepção, um olhar mais profundo para a educação das 

massas se fez bastante significativo. 

 

A procura da educação escolar expandiu-se, os valores da 
participação e da democracia penetraram o contexto pedagógico e 
atravessaram as relações sociais, as formas de avaliação deixaram 
de ser instrumentos de exercício hierárquico e de controle autoritário 
(não foi, aliás, por acaso que os exames nacionais pelo Estado Novo, 
foram abolidos) e, sobretudo, a partir da revolução de Abril, os 
professores confrontaram-se com oportunidades reais para o 
exercício de uma profissionalidade criadora e com possibilidade de 
construir uma autonomia coletiva que lhes tenha sido negada durante 
décadas (AFONSO, 2012, p. 08-09). 

 

Em 14 de outubro de 1986, doze anos após o “25 de abril”, Portugal aprova 

sua primeira Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), e a partir daí várias 

medidas foram implementadas nas áreas administrativas, de gestão e organização 

curricular. 

Com a 1ª Lei de Bases Sistema Educativo da era da democracia, que 

estabelece o quadro geral do sistema educativo português, nasce numa conjuntura 
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em que se começava a fazer sentir os efeitos macroestruturais decorrentes da 

adesão à então Comunidade Econômica Europeia e entrava no léxico do campo 

educativo vocábulos fortemente vinculados ao mundo econômico e empresarial, 

particularmente os de qualidade, eficácia e eficiência. 

De acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo Português, em seu 

artigo 4º, diz respeito à organização geral do sistema educativo: 

 

1- O sistema educativo compreende a educação pré-escolar, a 
educação escolar e a educação extraescolar escolar. 
2- A educação pré-escolar, no seu espaço formativo, é 
complementar e ou supletiva de acção educativa da família, com a 
qual estabelece estreita cooperação. 
3- A educação escolar compreende os ensinos básico, secundário 
e superior, integra modalidades especiais e inclui atividades de 
ocupação de tempos livres. 
4- A educação extraescolar engloba atividades de alfabetização e 
de educação de base, de aperfeiçoamento e actualização cultural e 
científica e a iniciação, reconversão e aperfeiçoamento profissional e 
realiza-se num quadro aberto de iniciativas múltiplas, de natureza 
formal e não formal. (LBSE, PORTUGAL,1986). 

 

Compreendendo três ciclos sequenciais, sendo o primeiro ciclo de quatro 

anos, o segundo ciclo de dois anos e o terceiro ciclo de três anos, o ensino básico 

português está organizado segundo o Artigo 8º, da seguinte forma: 

 

a) No 1º ciclo, o ensino é globalizante, da responsabilidade de um 
professor único que pode ser coadjuvado em áreas especializadas. 
b) No 2º ciclo, o ensino organiza-se por áreas interdisciplinares de 
formação básica e desenvolve-se predominantemente em regime de 
professor por área. 
c) No 3º ciclo, o ensino organiza-se segundo um plano curricular 
unificado, integrando áreas vocacionais diversificadas, e desenvolve-
se em regime de um professor por disciplina ou grupos de 
disciplinas. (LBSE, PORTUGAL, 1986). 

 

O decreto-lei n.º 286/89 de 29/08 regulamentou a reforma curricular em 

Portugal, nos níveis de ensino dos ciclos básico e secundário, instituiu a disciplina 

de desenvolvimento Pessoal e Social em alternativa à Educação Moral e Religiosa 

Católica ou de outras confissões. 

O ensino em Portugal passou a ser universal, público e gratuito. 

No âmbito da divulgação de vários relatórios internacionais sobre os sistemas 

educativos, nos do Pisa, e do panorama da educação nos países OCDE Indicator, a 
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posição de Portugal é problemática, 27º lugar. No Pisa, dentro e além do espaço 

europeu, a obsessão pela comparação é, sobretudo, visível no que diz respeito à 

educação. 

Preocupado com a situação do país, nas avaliações do Pisa, por meio do 

Ministério da Educação, em 2005, o governo português lançou um conjunto de 

medidas que pretendia melhorar os resultados escolares e proporcionar 

oportunidades idênticas, a todos os alunos pelo Programa “Escola a Tempo Inteiro”, 

no âmbito do 1º ciclo do ensino básico. 

Entre as medidas que foram tomadas, com o objetivo de melhorar esses 

resultados, estão o alargamento do horário de funcionamento das escolas do 1º ciclo 

do ensino básico e a inclusão da língua inglesa nos 3º e 4º ciclos também foram 

medidas tomadas pelo governo português, e, no final do ano letivo de 2006/2007, 

surgem a Escola a Tempo Inteiro e as Atividades de Enriquecimento Curricular 

(AECs). 

 

4.2 Os agrupamentos de escolas 

 

No fim dos anos 1990, os estabelecimentos de ensino de Portugal foram 

agrupados e constituídos em agrupamentos de escolas, e o documento orientador 

das políticas educativas para o ensino básico ditava a necessidade de no 1º Ciclo 

“romper o isolamento das escolas e promover a qualidade da aprendizagem” (ME, 

1998). 

Os agrupamentos são constituídos por escolas que estão geograficamente 

próximas, divididos por nível de ensino e administrados pela escola maior. 

A constituição de agrupamentos de escolas obedece aos seguintes critérios: 

 

a) Construção de percursos escolares integrados; 
b) Articulação curricular entre níveis e ciclos educativos; 
c) Proximidade geográfica; 
d) Necessidades de ordenação da rede dos ensinos, básico e 
secundário e da educação pré-escolar.  
(DIÁRIO DA REPÚBLICA, 1ª SÉRIE – N.º 79- 22 DE ABRIL DE 
2008). 
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A finalidade do agrupamento é favorecer numa dada área geográfica um 

percurso sequencial e articulado dos alunos abrangidos pela escolaridade 

obrigatória, que só se tornou possível após a promulgação da LBSE. 

Interessante observar que o termo “jardim de infância” ainda é frequente em 

Portugal, ao contrário das legislações do Brasil, que já o substituíram por educação 

infantil e educação pré-escolar. 

O modelo organizativo da administração e gestão das escolas é atualmente 

caracterizado por um discurso político de autonomia e por uma tentativa de adaptar 

a escola ao contexto local, tendo sempre como referência os critérios nacionais 

estabelecidos.  

Os prédios das escolas são classificados de acordo com a sua construção e 

arquitetura em tipo P4 (os maiores), P3, U3; a Escola de Penselo é a menor e abriga 

apenas 75 alunos; a escola-sede tem capacidade para abrigar até 650 alunos e as 

demais, até 250. 

A pesquisa em Portugal foi realizada em um agrupamento, aqui denominado 

de agrupamento, composto por cinco escolas que atendem do jardim de infância ao 

ensino secundário. 

O agrupamento foi constituído no ano de 2000/2001, com sede na EB 2, 3, FB 

e agrupa também uma escola básica. EB 1, três escolas básicas e jardim de 

infância. 

A clientela atendida pelo agrupamento pode ser considerada, apesar de bem 

heterogênea, como econômica e socialmente desfavorecida, com grande exclusão 

do mercado de trabalho, (em virtude também da crise vivida em parte da Europa) 

exclusão social e do sistema educativo.  

O agrupamento apresenta um número significativo de alunos de etnia cigana, 

e isso é um problema para a escola, pois as crianças ciganas têm muita dificuldade 

em se adaptar às regras de padrão de comportamento estabelecidas pelas escolas, 

de acordo com a entrevista da professora e observação feita durante as visitas nas 

escolas. 

Os ciganos são muito intensos em tudo que fazem e sofrem muito preconceito 

em Portugal. Essa observação foi realizada diversas vezes em locais públicos e 

comerciais, e, por causa desse preconceito, suas festas são isoladas, nos pátios 

livres onde moram; ainda preservam seus rituais e, ao contrário de grande parte dos 

portugueses, eles deixam os locais onde frequentam muito sujos e desorganizados. 
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As crianças ciganas crescem livremente e têm muita autonomia para tomar 

decisões, não têm disciplina nem horários rígidos. 

“As crianças crescem afirmando suas vontades, sendo educadas na 

satisfação de quase todos os seus desejos, o que para além das verbalizações dos 

progenitores, a este respeito.” (CASA-NOVA, 2005, p. 207-214). 

Corroborando a autora, o fato de as crianças não terem uma rotina, ou 

disciplina familiar, se revela como um forte problema nas atividades escolares, onde, 

de acordo com a fala de uma professora, “as crianças ciganas precisam ser 

doutrinadas”, levando-se em consideração que a rotina escolar é concebida em um 

espaço formatado e hierarquizado de hábitos e horários e elas não estão 

acostumadas a isso. 

Em relação a esses e outros problemas disciplinares enfrentados pelas 

escolas do agrupamento, visto que o problema de indisciplina não é só das crianças 

ciganas, as crianças portuguesas também costumam dar “trabalho”, como salientou 

uma professora, numa conversa informal. 

Algumas atitudes são tomadas, pelas normas disciplinares das escolas, mas 

às vezes são cabíveis medidas mais severas. 

Quanto a esse problema da disciplina, o pai entrevistado afirmou que: 

 

O Ministério da Educação de Portugal dá uma diretriz, todavia, deixa 
para que o regulamento interno da escola defina a forma de lidar com 
problemas de natureza disciplinar. Mas muitos professores ainda são 
da época do bater no aluno para garantir a disciplina, quando não, 
aos berros tentar impor respeito. Diria que muitos (acho que 50%) 
deveriam fazer uma reciclagem quanto à forma de ensinar, 
respeitando as diferenças e ritmos dos alunos em diferentes 
disciplinas, etnias e nacionalidades (Pai entrevistado). 

 

A professora entrevistada, em relação aos problemas disciplinares, salientou 

que: 

 

Nos casos em que a ocorrência não é grave, o professor resolve o 
assunto na sala de aula e posteriormente comunica ao diretor de 
turma que se comunicará ao encarregado de educação. Nos casos 
mais graves, o aluno sai da sala acompanhado por um auxiliar e é 
encaminhado para o diretor da escola. Em ambos os casos o 
professor terá que fazer um relatório por escrito da ocorrência que é 
entregue ao diretor de turma (Professora entrevistada). 
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O agrupamento fez um levantamento e selecionou os principais problemas 

que dificultavam ou impediam a aquisição de competências necessárias para a 

aprendizagem dos alunos. Foram eles: 

 

· Insucesso escolar. 

· Abandono e absenteísmo escolar. 

· Fraca participação dos pais. 

 

De acordo com os problemas detectados, foi estabelecido um plano de ação 

visando operar mudanças positivas nos alunos. 

Quanto à sua fraca participação, de acordo com a proposta Pedagógica do 

agrupamento, os pais são incentivados a participar da vida da escola, pois são 

considerados parceiros fundamentais no processo educativo. Eles têm boa 

participação nos jardins de infância e no 1º ciclo, mas essa participação vai se 

tornando fraca pelas atividades das associações e da escola. 

Todava, segundo depoimento do pai entrevistado, ao ser questionado sobre a 

participação dos pais na rotina, e se eles são chamados com frequência à escola, 

obteve-se a seguinte resposta: 

 

Infelizmente, os pais só são chamados nas reuniões 
correspondentes aos períodos, para saberem da avaliação dos filhos, 
a cada três meses (Pai entrevistado). 

 

Esse depoimento contradiz o levantamento sobre os problemas, feito pelo 

agrupamento, em sua Proposta Pedaógica quando lamenta a pouca participação 

dos pais.  

Talvez a escola não esteja criando oportunidades e dando espaço para que 

essa participação seja maior; mas, para a professora entrevistada: 

 

Os pais participam pouco na vida escolar dos filhos. Na sua grande 
maioria só vão à escola quando são solicitados, por vezes nem 
quando solicitados se deslocam à escola (Professora entrevistada). 

 

A questão da participação dos pais na vida da escola e na vida escolar dos 

filhos parece ser um problema enfrentado pelas escolas e lamentado por alguns pais 

que se acham excluídos dessa participação. 
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Quanto à participação dos professores em reuniões pedagógicas, 

administrativas, ou de departamento, de acordo com a Professora entrevistada: 

 

Participo de reuniões de departamento e nas reuniões de grupo 
disciplinar. No ano transato realizaram-se duas reuniões de 
departamento (no meu caso, o departamento a que pertenço é o 
Departamento de Línguas, onde estão presentes todos os 
professores de Português, Inglês, Francês, e Espanhol da escola). 
Na primeira reunião do departamento, que ocorreu no início do ano 
letivo, planificam-se as atividades que englobam todo o 
departamento e que estão inseridas no plano anual de atividades da 
escola (ex.: semana das línguas; dinamização da feira do livro; 
exposição dos trabalhos realizados pelos alunos, a quadras, datas 
festivas, entre outros). Nessa reunião também são aferidos os 
critérios de avaliação de alunos, seguindo as indicações do Conselho 
Pedagógico. Na reunião do final do ano letivo, faz-se um balanço das 
atividades desenvolvidas ao longo do ano. As reuniões de grupo 
disciplinar são efetuadas com a presença de todos os professores da 
disciplina lecionada, no meu caso concreto com todos os professores 
de Inglês da escola. A periodicidade dessas reuniões é mensal. Na 
primeira reunião do ano letivo, fazem-se em conjunto (de acordo com 
os níveis lecionados) as planificações dos conteúdos a lecionar, nas 
outras reuniões é verificado o cumprimento das planificações e são 
feitas adequações às mesmas quando necessário. Também são 
tratados outros assuntos que dizem respeito ao grupo familiar 
(Professora entrevistada). 

Em relação à participação na gestão financeira e pedagógicada escola: 

 

Os pais participam através do Conselho Geral na definição de toda 
agestão da Escola (Depoimento do Pai entrevistado). 

 

O Conselho Geral pode ser caracterizado como um órgão colegial de direção 

estratégia, composto por vários membros representantes da comunidade educativa, 

que procura reforçar a participação das famílias e da comunidade na direção 

estratégica dos estabelecimentos de ensino. 

 

[…] Ao conselho geral compete: 
a)Eleger o respectivo presidente, de entre os seus membros, à 
excepção dos representantes dos alunos. 
b) Eleger o director, nos termos dos artigos 21.º a 23.º do presente 
decreto-lei. 
c) Aprovar o projecto educativo e acompanhar e avaliar a sua 
execução. 
d) Aprovar o regulamento interno do agrupamento de Escolas 
agrupadas ou não. 
e) Aprovar os planos anual e plurianual de actividades. 
f) Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório final de 
execução do plano anual de atividade. 
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g) Aprovar as propostas de contratos de autonomia. 
h) Definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento. 
I)Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo 
director, das actividades no domínio da acção social escolar. 
j) Aprovar o relatório de contas de gerência. 
K) Apreciar os resultados do processo de auto-avaliação. 
l) Pronunciar-se sobre os critérios de organização dos horários. 
m) Acompanhar a acção dos demais órgãos de administração e 
gestão. 
n) Promover o relacionamento com a comunidade educativa. 
o) Definir os critérios para a participação da escola em actividades 
pedagógicas, científicas, culturais e desportivas. 
p) Dirigir recomendações aos restantes órgãos, tendo em vista o 
desenvolvimento do projeto educativo e o cumprimento do plano 
anual de atividades. 
q) Participar, nos termos definidos em diploma próprio no processo 
de avaliação do desempenho do diretor. 
r) Decidir os recursos que lhe são dirigidos. 
s) Aprovar o mapa de férias do diretor. (TEIXEIRA, 2012, p. 29). 

 

Assim, a participação mais efetiva dos pais só acontece com os que 

participam do Conselho Geral das Escolas. 

Já a relação família/escola é tratada da seguinte forma, de acordo com o pai: 

 

Muito incipiente, apesar de existir uma legislação específica, tanto na 
composição do conselho escolar, dando ênfase aos representantes 
dos pais, como quanto às associações de pais. A escola não busca 
muito a participação dos pais e em alguns casos cria empecilhos 
para isso (Pai entrevistado). 

 

Pode-se observar certa divergência no que dizem os documentos, e o que diz 

ao pai entrevistado, isso pode comprovar que as relações entre família/escola 

precisam ser revistas. 

 

4.3 As Atividades de Enriquecimento Curricular (AECs)  

 

 Na atualidade, as escolas vêm ampliando sua função, e um dos fatores 

dessa ampliação é o ajuste às necessidades das famílias, em decorrência, também, 

da inserção da mulher no mercado de trabalho. 

Instituído pelo despacho n.º 12 591/2006 do Ministério da Educação de 

Portugal e orientado pelo despacho n.º 14460/2008, de 26 de maio, que revogou as 

publicações anteriores, o Programa Escola a Tempo Inteiro surge a partir de um 

conjunto de experiências abrangidas pelas designadas Atividades de 
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Enriquecimento Curricular (AECs) e procura, assim, responder às necessidades das 

famílias, garantindo aos seus educandos um serviço educativo de qualidade e apoio 

ao estudo ao longo de todo o período escolar. 

As AECs são as atividades educativas e formativas do 1º ciclo do ensino 

básico, que incidam na aprendizagem da: 

 

Língua inglesa ou de outras línguas estrangeiras e nos domínios 
desportivo, artístico, científico, tecnologias da informação e 
comunicação, da ligação da escola com o meio e da educação para 
a cidadania (PORTUGAL, 2013). 
 

Essas atividades são gratuitas, e a presença é de caráter facultativo, mas, 

uma vez realizada a inscrição na atividade, os estudantes têm de frequentá-las até o 

fim do ano letivo.  

As AECs têm como objetivo proporcionar às crianças atividades 

pedagogicamente ricas e complementares às aprendizagens ministradas em 

contexto letivo e se beneficiarem de mais tempo sob a guarda do espaço escolar. 

A carga horária das AECs tem uma duração semanal que varia de cinco a 

sete horas e meia, quando o currículo formal for inferior a 25 horas, sendo o 

somatório de ambas até 30 horas semanas, e é superior à carga horária das 

disciplinas geralmente prioritárias, como a Língua Portuguesa e a Matemática, o que 

demonstra uma grande ênfase dada a essas atividades.  

Os responsáveis pela execução das AECs são profissionais não docentes e 

devem possuir formação profissional ou específica para o desenvolvimento das 

atividades. As turmas são constituídas de acordo com a atividade e o espaço em 

que será realizada, obedecendo sempre os requisitos legais para a constituição de 

turmas no 1º ciclo, não excedendo ao número de 25 alunos por turma. 

Para a execução das AECs, o Ministério da Educação concede às entidades 

promotoras um valor correspondente de acordo com o critério de custo anual por 

aluno. No ano de 2006, início da implantação das AECs, o valor concedido às 

entidades promotoras, conforme mostra a tabela abaixo, era o seguinte: 
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Tabela 1 – Valores repassados para a execução das AECs por aluno, de acordo 
com as atividades desenvolvidas, em euros (€) 

ATIVIDADES 
TOTAL POR ALUNO  

€250 €180 €160 €130 €100 

Ensino de inglês para os 3º e 4º anos, 
ensino de música e atividade física 
desportiva 

x     

Ensino de inglês para os 3º e 4º anos, 
ensino de música e outra atividade de 
enriquecimento curricular 

 x    

Ensino de inglês para os 3º e 4º anos, 
atividade física desportiva e outra 
atividade de enriquecimento curricular 

 x    

Ensino de inglês para os 3º e 4º anos 
e duas atividades de enriquecimento 
curricular que não sejam o ensino da 
música e a atividade física e 
desportiva 

  x   

Ensino de inglês para os 3º e 4º anos 
e ensino de música 

   x  

Ensino de inglês para os 3º e 4º anos 
e atividade física e desportiva 

   x  

Ensino de inglês para os 3º e 4º anos      x 

         Fonte: Despacho n.º 12 590/2006. Ministério da Educação de Portugal. 

 

Observa-se na tabela que os valores repassados pelo governo de Portugal no 

ano de 2006, início das Atividades de Enriquecimento Curricular, variam de acordo 

com a atividade de enriquecimento que será oferecida, mas com maior ênfase na 

atividade do ensino de inglês. 

A partir do ano de 2013, conforme sinaliza o Diário da República de Portugal, 

(15 de julho de 2013), o apoio financeiro previsto numa coparticipação financeira, a 

ser concedida pelo MEC, às entidades promotoras, será efetuado de acordo com o 

número de alunos inscritos, o número de horas das AECs oferecidas durante o ano 

letivo e será de €150 por aluno inscrito. 

 Quanto à ocupação dos tempos livres e desporto escolar, o artigo 51 da lei 

n.º 49/2005 estabelece: 

 

1- As atividades curriculares dos diferentes níveis de ensino 
devem ser complementadas por ações orientadas para a formação 
integral e a realização pessoal dos educandos no sentido da 
utilização criativa e formativa dos seus tempos livres. 
2- Estas atividades de complemento curricular visam 
nomeadamente, o enriquecimento cultural e cívico, a educação física 
e desportiva, a educação artística e a inserção dos educandos na 
comunidade. 
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3- As atividades de complemento curricular podem ter âmbito 
nacional, regional ou local e, nos dois últimos casos, ser de iniciativa 
de cada escola ou grupo de escolas. 
4- As atividades de ocupação dos tempos livres devem valorizar a 
participação e o envolvimento das crianças e dos jovens na sua 
organização, desenvolvimento e avaliação. 
5- O desporto escolar visa especificamente à promoção da saúde 
e condição física, a aquisição de hábitos e condutas motoras e o 
entendimento do desporto como fator da cultura, estimulando 
sentimentos de solidariedade, cooperação, autonomia e criatividade, 
devendo ser fomentada a sua gestão pelos estudantes praticantes, 
salvaguardando-se a orientação por profissionais qualificados. 
(DIÁRIO DA REPÚBLICA, I SÉRIE A, N.º 166, PORTUGAL, 
30.08.2005). 

 

As AECs estão sempre em pauta nos debates educacionais portugueses, 

Roldão (2008) considera as AECs como: 

 

Uma “inovação instituída [...]” resultante de uma decisão externa ao 
contexto que formalmente a instituiu visando-se [...] poder vir a 
transformá-la em instituinte, mediante a apropriação pelos actores de 
modo a fazerem dela espaços de decisão sua e a promoverem e 
orientarem, de forma própria, melhorias que, nos seus contextos, 
pretendem instruir, desenvolver e avaliar (ROLDÃO, 2008, p. 47). 

 

Já Canário (2005) designa essa “inovação”, discutida por Roldão (2008), 

como: 

Processos de mudanças, restringidos, de caráter pontual 
contrapondo à reforma, que subentende uma mudança de ampla 
proporção, com caráter terminante para o território nacional, 
contendo opções políticas, a determinação de finalidades e objetivos 
instituídos na legislação, assim como de alterações estruturais no 
sistema educativo (CANÁRIO, 2005, p. 30). 

 

Adicionalmente, a Lei de Bases do Sistema Educativo (lei 49/05 de 30 de 

agosto) refere no ponto 1 do seu art. 51 que: 

 

As actividades curriculares dos diferentes níveis de ensino devem ser 
complementadas por acções orientadas para a formação integral e a 
realização pessoal dos educandos no sentido da utilização criativa e 
formativa dos seus tempos livres”. Esta necessidade é ainda 
reforçada na reorganização curricular do Ensino Básico, pelo 
decreto-lei 6/2001 estatuindo este no seu Artigo 9º que As escolas, 
no desenvolvimento do seu projecto educativo, devem proporcionar 
aos alunos actividades de enriquecimento do currículo, de carácter 
facultativo e de natureza eminentemente lúdica e cultural, incidindo, 
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nomeadamente, nos domínios desportivo, artístico, científico e 
tecnológico, de ligação da escola com o meio, de solidariedade e 
voluntariado e da dimensão europeia na educação. Lei de Bases do 
Sistema Educativo (LEI 49/05 de 30 de agosto). 

 

O Programa Escola a Tempo Inteiro visa à ocupação plena dos tempos 

escolares e à implementação de Atividades de Enriquecimento Curricular, ocupação 

de tempos livres e apoio social atendendo às necessidades das famílias como 

complemento educativo. 

 

A ETI representa, assim, a ampliação do tempo (e 
consequentemente da cultura) escolar, nomeadamente através do 
alargamento do horário de funcionamento (obrigatório) dos 
estabelecimentos de ensino e a monopolização das atividades 
educativas (maioritariamente formais) no espaço da escola. (PIRES, 
2012, p.109) 

 

A proposta de ampliação da jornada escolar em Portugal ainda é vista por 

alguns pesquisadores, e cito aqui os estudos de Cosme e Trindade (2007) como um 

projeto mal formatado e que precisa de muitos ajustes para dar certo. 

Na próxima seção apresento o cenário da investigação e os procedimentos de 

coleta dos dados. 
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SEÇÃO 5 

 

CENÁRIO DA INVESTIGAÇÃO  

 

Esta seção tem como objetivo apresentar o cenário da investigação e as 

diretrizes teórico-metodológicas que direcionaram os procedimentos de coleta e 

análise dos dados. 

Para detalhar como foi feita a coleta de dados, apresento a seguir os passos 

e como se desenvolveu cada etapa dessa parte da pesquisa, iniciando os estudos a 

partir da apresentação do município de Ituiutaba. 

 

5.1 O município de Ituiutaba 

 

Localizado no Pontal do Triângulo Mineiro (MG), em 1820, nasce o município 

que teve como nomes: São José do Tijuco, Villa Platina e, em 1901, passa a ser 

Ituiutaba. Em 1908, o município começa a escrever um pouquinho da sua história na 

educação. 

Não existia prefeito durante essa época, e quem administrava o município 

eram os “Agentes Executivos”, e foi o quarto Agente Executivo, no período de 1908 

a 1911, o pioneiro da educação, que tornou obrigatório na sua gestão o ensino 

primário no município, quer urbano, ou rural, conseguindo frequência necessária 

para o funcionamento do Grupo Escolar João Pinheiro, recém-criado na época, e 

primeiro no Triângulo Mineiro. 

Houve nas décadas de 1919 a 1922 um grande impulso do ensino primário. 

No fim dos anos 1940 e início dos anos 1950, Ituiutaba foi a quarta cidade do 

Triângulo Mineiro em população, comércio e indústria e uma das mais progressistas 

e futuras cidades do país, com média de construção de uma casa e meia por dia; 

ainda nesse período houve a construção de seis escolas municipais. Muita 

realização para um município emergente em um período de quatro anos. 

Já no fim da década de 1960 e início da década de 1970, Ituiutaba viveu um 

tempo promissor, as promessas de campanha eleitoral da época foram cumpridas e 

entre os significativos feitos da administração, destacaram-se: 
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· A instalação das faculdades de Ituiutaba: Fundação Educacional de Ituiutaba 

– Feit. 

· Instalação da Escola Superior de Ciências Contábeis e Administrativas de 

Ituiutaba – ESCCAI. 

· A construção de uma escola a cada 50 dias de governo, num total de 48 

escolas construídas. 

· Criação e instalação do Ginásio Agrícola: Escola Municipal Agrícola de 

Ituiutaba. 

 

Amparado pela lei 5692/71, nasce em 1974 o serviço de Coordenação 

Pedagógica, criado em decorrência da precariedade de todo o sistema municipal de 

ensino, pois os professores que trabalhavam no então Departamento de Educação 

eram leigos e ministravam as disciplinas do currículo a seu modo, sem nenhuma 

orientação pedagógica. 

Com o intuito de reformular o Departamento de Educação, foram contratadas 

seis supervisoras, habilitadas em curso superior e uma assessora técnica de 

educação, também formada em Pedagogia. Tudo aconteceu como começo da 

reestruturação que viria culminar com a lei 1685/04/1975, que transformou o 

Departamento de Educação em Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com 

uma estrutura adequada para organizar, planejar e implantar um sistema de ensino 

realmente capaz de promover e desenvolver o aprimoramento pessoal e coletivo do 

município, e patrocinar a integração da zona rural com a urbana. 

Existiam, nessa época, cerca de 71 escolas rurais que funcionavam em 

regime multisseriado9, com um número aproximado de 2.823 alunos. 

Um fato interessante na história da educação do município foi que em 1975, 

entre os dias 14 a 18 de abril, aconteceu o que se denominou de “Semana 

Experimental”, cujo objetivo era integrar ao mesmo período de aulas todas as 

atividades correlacionadas com as quatro primeiras séries e fazer com que todas as 

séries das escolas estivessem, em qualquer dia do ano, desenvolvendo exatamente 

as mesmas atividades. 

                                                             
9Todas as séries funcionavam em uma única sala, com atividades variadas, ministradas por uma 
única professora. 
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 Pode-se considerar esse evento como uma tentativa de unificar todo o ensino 

da rede municipal, num momento em que o país vivia o auge da ditadura militar; 

dessa forma, ficava também mais fácil o controle sobre a educação no município. 

Essa “Semana Experimental” despertou elogios até mesmo da Secretaria do 

Estado de Educação e da então 26ª Delegacia Regional de Ensino de Uberlândia, as 

supervisoras foram convidadas a apresentar essa experiência em diversas cidades 

da região, pois apesar do enfoque fiscalizador, os resultados foram positivos.  

No período de 1983 a 1988, a educação e a saúde receberam um tratamento 

especial, com abertura de mais de 2000 vagas nas escolas, farta distribuição de 

material e merenda escolar e a criação dos Centros Integrados Municipais de 

Educação, Sarah Feres Silveira e Tancredo de Paula Almeida. Com a criação 

desses dois centros, surge no município a primeira iniciativa da educação em tempo 

integral, com a ampliação da jornada escolar para um período de 10 horas diárias de 

permanência dos estudantes nas escolas, com objetivo de atender as crianças em 

situação de risco social e as famílias que não tinham onde deixar seus filhos durante 

a jornada de trabalho. 

Ituiutaba assume no início dos anos 1990 a condição de polo educacional, 

com a instalação da Universidade do Estado de Minas Gerais e a construção de um 

Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC), que teve também 

naquele momento sua implantação em todo o Brasil, como projeto de governo do 

então Presidente Fernando Collor de Melo, inspirado nos modelos dos CIEPs, 

criados pelo governador Leonel Brizola, no Rio de Janeiro. Nesse período, 

exatamente em 1997, duas escolas estaduais foram municipalizadas; em 1999 foi 

criado o Centro Municipal de Assistência Pedagógica e Aperfeiçoamento 

Permanente de Professores (Cemap) e, em 2000, é criado o plano de carreira dos 

profissionais da educação, tentando manter os anseios dos profissionais da 

educação. 

Atualmente com uma população de aproximadamente 102.00010 habitantes 

de acordo com dados apresentados no censo do IBGE, 2013/2014, a cidade é 

considerada um polo regional, atendendo com serviços variados aos municípios 

vizinhos.  

                                                             
10http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php 
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Apesar das limitações de uma cidade do interior, Ituiutaba conta hoje com um 

campus da Universidade Federal de Uberlândia – Faculdades de Ciências 

Integradas do Pontal (Facip-UFU), duas Faculdades particulares – Universidade do 

Oeste do Paraná (Unopar), Faculdades Triângulo Mineiro (FTM), um campus da 

Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), recém-estadualizada, e um 

Instituto Federal, com diversas opções de cursos de graduação, pós-graduação e 

tecnológicos. Nessa modalidade de educação superior, o município atende a toda 

região, onde os estudantes se deslocam diariamente através de transportes também 

oferecidos pelas prefeituras. 

A cidade conta com um total de 37 escolas públicas de educação básica, 19 

municipais, sendo 14 urbanas e5 rurais. 18 escolas estaduais e 9 escolas 

particulares. 

O total de alunos atendidos pela rede municipal de ensino na educação 

básica, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer 

(SMEEL) é de 7.283 alunos, incluídos os estudantes da zona urbana e rural. 

Pelo que se pode observar, a educação do município está bem amparada e 

conta ainda com diversos programas do governo federal, entre eles destacamos o 

Programa Mais Educação, no atendimento a todas as modalidades de ensino 

contempladas pelo município. 

As avaliações de desempenho dos servidores que integram a carreira do 

magistério da Educação Básica, na prefeitura municipal, são realizadas anualmente, 

na forma das normas estabelecidas, com regulamentação própria para fins de 

progressão e promoção ou para outros fins que se fizerem necessários. 

Uma vez por mês, geralmente no último sábado, acontece o Programa 

Escola, Lazer e Cultura (Pelc), onde todas as escolas são convocadas a participar, 

levando à praça apresentações artísticas e culturais. 

Na última década, as propostas de ampliação da jornada escolar da escola de 

tempo integral foram se espalhando pelas escolas municipais de Ituiutaba; hoje são 

atendidos aproximadamente 855 alunos em tempo integral11, distribuído sem 6 

escolas municipais.  

Depois de conhecer parte da história da educação do município, inicio, agora, 

a apresentação de como foi realizada a coleta dos outros dados da pesquisa. 

                                                             
11Dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação Esporte e Lazer – SMEEL. 
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5.2 Conhecendo as Escolas selecionadas 

 

Este item visa apresentar as escolas selecionadas para este estudo. 

A LDB 9394/96 traz uma proposta de universalidade na educação, de uma 

escola de todos e para todos, e a principal personagem dessa universalidade, com 

um ensino cuja proposta curricular atenda a todas as necessidades dos nossos 

educandos, é uma escola vista e comprometida nas suas múltiplas relações, na sua 

historicidade, organizada e instrumentalizada para os processos de atendimento às 

necessidades reais, relacionadas à vida e à sobrevivência, à educação, à cultura e à 

cidadania, na perspectiva da construção coletiva. 

As quatro escolas estudadas são municipais, possuem em comum, 

primeiramente, suas criações, que se deram por decretos municipais e autorização 

de funcionamento por meio de portarias. 

 São localizadas em bairros de periferia, cuja clientela vive, em sua maioria, 

em famílias numerosas, oriundas em grande parte de regiões nordestinas, que vêm 

para a cidade em busca de melhores condições de vida e emprego nas usinas 

sucroalcooleiras instaladas no município. 

Os estudantes, em grande parte, de acordo com relatos das famílias 

responsáveis por suas matrículas e de depoimentos membros do Conselho Tutelar, 

responsáveis pelo atendimento nas escolas, também são vítimas da exclusão, da 

violência doméstica, da defasagem de aprendizagem, da desigualdade social, entre 

outros fatores, e muitos vivem em situação desumana. 

As verbas recebidas também podem ser consideradas como fator comum 

entre as escolas, pois todas dispõem de recursos do Programa Dinheiro Direto na 

Escola (PDDE), do Programa Mais Educação, advindos do governo federal e da 

prefeitura. Para outras despesas do dia a dia, as escolas contam com recursos 

próprios oriundos de feiras, festas, venda de artesanato, etc. 

 Seus Colegiados ou Conselhos Escolares, amparados sob a forma da lei, 

são designados para aprovar e deliberar recursos financeiros oriundos do FNDE, 

PDDE, entre outros, convocados em reuniões ordinárias de acordo com os 

calendários de cada escola ou extraordinárias quando for o caso. 

 O Colegiado busca dar autonomia e respaldo de decisão às escolas nas 

áreas financeira e administrativa, cabendo a ele deliberar sobre questões básicas e 

complexas para o funcionamento das escolas, principalmente quando são exigidas 
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soluções práticas e rápidas. As escolas de acordo com seus PPP, valorizam o 

trabalho compartilhado expresso pelo Colegiado Escolar, pelos Conselhos 

Escolares, entre outros, garantindo o espaço democrático para a participação de 

todos e a liberdade de expressão. 

Uma vez por mês acontece o Programa Escola, Lazer e Cultura (Pelc), onde 

todas as escolas são convocadas a participar, levando para a praça apresentações 

artísticas e culturais, geralmente no último sábado do mês letivo.  

Para manter preservada a identidade das escolas, optou-se pelos seguintes 

pseudônimos: Escola Primavera, Escola Verão, Escola Outono e Escola Inverno. 

 A escolha do nome por estações do ano surge na vontade de que assim 

como as estações se modificam a cada quatro meses, a escola também possa se 

modificar, como num movimento de troca e busca, a partir da vontade de inovar, de 

refletir sobre sua prática, de transformar seu dia a dia e suas ações. 

O Ideb de cada escola é baixo, e esse é um fator preocupante, que 

movimenta e orienta toda a ação pedagógica das escolas, levando-as a 

direcionarem suas atividades em busca de melhora na sua proficiência. 

 O Ideb de cada escola será apresentado por meio de tabelas que revelam a 

melhora ou queda nos seus indicadores. 

Quanto à implantação do programa Mais Educação nas escolas, a Secretaria 

Municipal de Educação colocou uma funcionária à disposição das escolas, que era 

responsável pelo esclarecimento de dúvidas e auxílio no preenchimento dos 

mesmos, recebimento dos planos consolidados e envio ao MEC. Essa funcionária 

era uma exigência do MEC, assim como uma funcionária de preferência de cargo de 

40 horas, à disposição como coordenadora local, nas escolas. 

A seguir vamos conhecer cada uma das escolas estudadas. 

 

5.3 Caracterização das escolas e sua inserção no Programa Mais Educação 

 

5.3.1 A Escola Primavera 

 

A Escola Primavera nasce em meados de 1996, no auge da Promulgação da 

nova LDBEN 9394/96, com 6 turmas de 4 a 6 anos e 12 turmas de ensino 

fundamental. 
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Como o prédio oficial da escola não estava pronto, as atividades escolares 

começaram a funcionar em um prédio emprestado pelo governo do estado de Minas 

Gerais. 

A escola tem suas atividades centradas na Pedagogia da Atenção Integral, 

isto é, em um conjunto de ações e atividades articuladas, que objetivam garantir à 

infância e à adolescência de baixa renda seus direitos fundamentais, seu 

desenvolvimento integral, com vistas ao preparo para o exercício da cidadania. 

A rede física da escola é ampla e construída em prédio padrão do governo 

federal para atender a essas atividades centradas na Pedagogia de Atenção 

Integral. 

A escola recebeu o seu nome em homenagem ao pai do então prefeito da 

época e atende, hoje, nos seus três turnos de funcionamento a educação infantil; 

creche, a partir de 05 meses de vida; a pré-escola, 4 e 5 anos; ensino fundamental, 

anos iniciais e finais; e a educação de jovens e adultos, totalizando cerca de 1200 

alunos, no período de 7 às 11h30min. para o turno matutino, das 13 às 17h30min. 

para o turno vespertino e das 19 às 21h30min. para o período noturno, ou das 7 às 

16h30min. para as crianças da educação infantil e creche que são atendidas em 

período integral, e as do ensino fundamental que também são atendidas em período 

integral das 7 às 17h30min. 

Desde sua fundação, atende aproximadamente 80 alunos indicados pelo 

Conselho Tutelar, em situação grave de abandono e risco social, ou para atender às 

famílias que não tem onde deixar seus filhos durante sua jornada de trabalho, em 

período integral, como é chamado. 

 A partir do segundo semestre de 2010, ano da implantação do programa 

Mais Educação, a escola amplia sua jornada escolar para sete horas de atividades 

diárias, sendo 4h30min. em atividades do ensino regular e 2h30min. em atividades 

do Programa Mais Educação. 

Apesar de ter inserido todos os seus alunos no Programa, a frequência no 

contraturno, conforme aponta os documentos de frequência, não atinge 50%. 

A equipe da escola é composta por cinco diretoras, sendo quatro pedagogas 

e um assistente social, duas vice-diretoras, cinco especialistas, quarenta e sete 

funcionários administrativos, sessenta e cinco professores e oito coordenadores.  
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A biblioteca possui um acervo de aproximadamente 14.385 livros, sendo 

destes 4.960 literários, os outros são didáticos, adquiridos através do Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD). 

O envolvimento dos moradores da comunidade com a escola ocorre em 

grande parte por causa das atividades realizadas, como festas juninas, aniversário 

da escola, dia das mães e dos pais, mas, a maior participação dos pais na vida dos 

alunos e da própria escola ainda é uma meta a ser cumprida. 

Em 2010, a escola abraçou, com a Universidade Federal de Uberlândia – 

campus Pontal, subprojetos do Pibid, destacando-se também pela cessão de seus 

espaços a vários projetos de extensão e estágios. 

 A maioria dos alunos, com exceção dos da zona rural, moram no bairro e vão 

à escola a pé; o bairro é violento, abrange uma porcentagem grande do tráfico de 

drogas e da marginalidade, sua área geográfica é em declive, por ser bem próxima 

às margens de um córrego, e é bem afastado do centro da cidade. 

 A escolaridade dos pais, de acordo com dados preenchidos por eles no ato 

da matrícula dos alunos, varia do analfabetismo ao ensino fundamental incompleto e 

alguns deles são alunos da EJA na própria escola. 

A tabela 2 revela o Ideb observado e as metas projetadas da Escola 

Primavera.  

 

Tabela 2 – Ideb da Escola Primavera 
ESCOLA PRIMAVERA 

ANO 
IDEB OBSERVADO METAS PROJETADAS 

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

4ª série/ 
5º ano 

 4,0 5,0 5,7 4,7 - 4,2 4,5 4,8 5,1 5,3 5,6 5,9 

8ª 
série/9º 
ano 

 3,6 3,2 3,4 4,4 - 3,7 3,9 4,3 4,6 4,9 5,1 5,4 

      Fonte: Ministério da Educação/Ideb/Inep. 
 

Pode-se observar, de acordo com a tabela 2, que a Escola Primavera 

conseguiu no 5º ano em 2007 e 2009 ir além da meta projetada pelo governo, já em 

2013 teve uma pequena queda nesses indicadores. 

Já o 8º ano não consegue desde 2009, 2011 e 2013 atingir a meta projetada. 

Observa-se também, nessa tabela, que apesar ter participado das avaliações no ano 
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de 2007, não houve meta projetada pelo governo federal nesse ano para essa 

escola. 

 

5.3.2 A Escola Verão 

 

Criada por um decreto municipal em 1966 na zona rural, e só autorizada a 

funcionar em 1980, quando foi transferida para a zona urbana, a escola recebeu seu 

nome numa homenagem da câmara municipal a um fazendeiro da região. 

Em meados dos anos 1990, passa a funcionar em uma escola 

municipalizada, que era estadual e foi absorvida pela prefeitura, passando a ser 

Escola Pública Municipal. 

O espaço físico atual da escola ainda é limitado, não conta com refeitório, e 

os alunos têm que fazer suas refeições no pátio ou na quadra da escola; as salas de 

aula são distribuídas nos dois pavimentos que compõem o prédio. No andar superior 

ficam localizadas as salas de aulas, na parte inferior, algumas salas de aulas que 

foram construídas há pouco tempo, um auditório e a área administrativa da escola. 

 A diretora é pedagoga, está lotada na escola há mais de dez anos, já 

exerceu a função de professora e vice-diretora, portanto, conhece bem seus 

estudantes e toda a comunidade escolar; também conta com uma equipe formada 

por três vice-diretoras, uma por turno, cinco especialistas supervisoras educacionais, 

sessenta e cinco professores e vinte e cinco funcionários no quadro administrativo. 

Entre projetos e programas desenvolvidos na escola, destaca-se o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), com três subprojetos dos 

cursos de Pedagogia, História e Matemática. 

De acordo com seu Projeto Político Pedagógico (2013/2014), a escola 

procurará trabalhar a participação coletiva, buscando o envolvimento dos educandos 

e educadores na formação integral, com uma educação de qualidade, em que 

conhecimento humano e científico se complementem. 

A escola oferece nos três turnos — matutino, vespertino e noturno — aos 

seus quase 1000 alunos matriculados na educação infantil, anos iniciais e finais do 

ensino fundamental e na educação de jovens e adultos, e à comunidade, de acordo 

com sua Proposta Político Pedagógica, uma nova prática pedagógica integrada e 

cooperativa, priorizando o ensino e a aprendizagem bem como a formação humana, 

preparando o aluno para a cidadania. 
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Diante dessa realidade, de acordo ainda com seu PPP (2013/2014), a 

instituição enxerga necessidades e expectativas para complementar e enriquecer a 

assistência e o atendimento pedagógico. 

Os projetos que são desenvolvidos durante todo o ano escolar ou letivo têm 

como objetivo primordial promover e envolver a comunidade em atividades voltadas 

para uma interação dinâmica e efetiva, na qual precisará ser capaz de, a partir de 

ideias divergentes, diferenças individuais com as quais obrigatoriamente viverão, 

construir uma conduta ética nesse convívio social, favorecendo, assim, seu sucesso 

na escola e no mundo. 

Na Tabela 3, a seguir, verifica-se o Ideb observado e as metas projetadas 

pelo MEC, para a Escola Verão. 

 

 

Tabela 3 – Ideb da Escola Verão 
ESCOLA VERÃO 

ANO 
IDEB OBSERVADO METAS PROJETADAS 

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 
4ª série/ 
5º ano 4,2 4,2 5,3 5,5 5,5 4,2 4,6 5,0 5,2 5,5 5,8 6,0 6,3 

8ª série/ 
9º ano 

3,4 2,9 3,6 3,8 3,9 3,4 3,6 3,8 4,2 4,6 4,9 5,1 5,4 

      Fonte: Ministério da Educação/Ideb/Inep. 

 

Pelo que podemos observar, na tabela 3, no quinto ano a escola Verão 

superou as metas projetadas durante os anos de 2007, 2009, 2011 e 2013. 

Já no 9º ano, em 2007 e 2013, as metas projetadas não foram atingidas, isso 

foi um dos fatores importantes que levaram a escola Verão a ser inserida no 

Programa Mais Educação. 

 

5.3.3 A Escola Outono 

 

A Escola Outono nasceu em meados do ano de 1992, atendendo a um total 

de 191 estudantes da educação infantil aos anos iniciais do ensino fundamental e a 

partir de 2013 disponibilizou o atendimento para todos os alunos em período 

integral, sendo a presença facultativa no contraturno. 
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A diretora é pedagoga, sua equipe é composta por duas vice-diretoras, duas 

especialistas supervisoras, um corpo docente composto por dezenove professores e 

uma equipe administrativa de vinte e quatro funcionários. 

Por ser tratar de um ponto de referência no bairro de periferia onde está 

localizada, a escola conta com dependências adequadas para o atendimento da 

comunidade, por meio de atividades de educação profissionalizante, como corte e 

costura, bordado, artesanato e pintura.  

A Escola Outono ampara-se de acordo com seu Projeto Político Pedagógico:  

 

Em teorias pedagógicas que dialetizam o conteúdo sob a perspectiva 
histórico-crítica, desenvolvendo uma metodologia ativa e 
participativa, valorizando a autoestima dos alunos, viabilizando a 
aquisição dos conhecimentos básicos para exercer papel de cidadão 
completo perante a sociedade, enfim buscando resgatar todas as 
dimensões do aluno (PPP, 2012, p. 12). 

 

A escola mescla conhecimento científico ao conhecimento popular, apresenta 

seu planejamento em forma de seriação em todas as áreas. Na dimensão 

pedagógica reside a possibilidade de efetivação da intencionalidade da escola, que 

é a formação do cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e 

criativo. 

O planejamento é flexível de acordo com o perfil e as necessidades da 

comunidade. Uma das suas grandes dificuldades é a indisciplina e a falta de 

compromisso das famílias na educação dos filhos. 

A escola ampliou sua jornada diária de permanência dos alunos no turno 

vespertino, pois as atividades do currículo formal são oferecidas no turno matutino, 

proporcionando educação em tempo integral, com matrícula facultativa, mas não 

existe um planejamento ou um currículo específico para o tempo integral. 

A rede física da escola é pequena, mas tem um pátio que possibilita o 

desenvolvimento das atividades no contraturno, que ainda não é suficiente para 

atender à demanda das atividades de ampliação. A quadra de esportes é coberta e 

nela são realizadas além das atividades de educação física, outras do programa 

Mais Educação, como a banda fanfarra, recreação, dentre outras que a escola 

oferece. 
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O horário de funcionamento da escola é das 7h às 11h10min., para os 

estudantes que frequentam o ensino regular, e das 7h às 16h10min. para os que 

frequentam o tempo integral. 

Na tabela 4, verifica-se o Ideb observado e as metas projetadas para a Escola 

Outono para o quinto ano do ensino fundamental, pois a escola só atende até esse 

nível de ensino. 

 

Tabela 4 – Ideb da Escola Outono 
ESCOLA OUTONO 

ANO 
IDEB OBSERVADO METAS PROJETADAS 

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

4ª série/ 
5º ano 

3,3 3,5 4,7 4,8 5,2 3,3 3,7 4,1 4,4 4,6 4,9 5,2 5,5 

8ª série/ 9º 
ano 

A escola não atende aos anos finais do Ensino Fundamental 

    Fonte: Ministério da Educação/Ideb/Inep. 

 

Em relação às metas projetadas, verifica-se de acordo com a tabela 4 que a 

Escola Outono superou em todos os anos avaliados as metas projetadas. 

 Esse fato é interessante de ser observado, pois mesmo com o Ideb acima do 

projetado, a escola foi inserida no Programa Mais Educação, que, em 2010, teve 

como prioridade inserir somente as que apresentavam baixo desempenho. 

 

5.3.4 A Escola Inverno 

 

A Escola Inverno recebeu seu nome em homenagem a um personagem que 

muito contribuiu para o desenvolvimento do comércio local. 

 Sua autorização de funcionamento saiu em 1981, mas somente em 1989 foi 

transferida para sua sede oficial onde permanece até hoje. A escola atende, em 

período integral, com horário de funcionamento das 7h às 16h10min. 

aproximadamente 100 crianças da educação infantil aos anos iniciais do ensino 

fundamental, desde 2006, no período da manhã com o ensino regular e no 

vespertino com atividades diversificadas, contribuindo, dessa forma, para uma 

“educação global e de qualidade”, além de propiciar às mães que trabalham fora um 

local para deixarem seus filhos.  
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 A escola está localizada na periferia da cidade, a estrutura física da escola é 

precária, com poucas salas de aula, nenhuma área pra recreação e lazer, uma 

quadra coberta onde são realizadas a maioria das atividades no contraturno e 

somente no ano de 2013 é que parte das ruas que cercam a escola foram 

asfaltadas, o que facilitou o acesso e a limpeza da escola, pois a poeira e o barro 

nos períodos das chuvas dificultavam o acesso a ela.  

Apesar do pouco espaço físico, oferece à comunidade o desenvolvimento de 

projetos culturais nos fins de semana, aulas de bordado, crochê e pintura. 

 A proposta pedagógica da Escola Inverno representa o raio-X da escola, a 

verdade puramente diagnosticada por indicadores de qualidade, sejam estas 

avaliações diagnósticas e de aprendizagem no decorrer do ano letivo, sejam 

avaliações externas, como Proalfa e Proeb. 

A proposta pedagógica da Escola Inverno visa que o educador tenha uma 

formação de qualidade e desenvolva aulas exemplares. 

A direção da escola conta com uma equipe composta por uma vice-diretora, 

duas especialistas, quinze funcionários na parte administrativa, biblioteca, limpeza, 

inspeção de alunos, secretaria, etc. e vinte professores que se dividem nas aulas do 

ensino regular e nas atividades de ampliação da jornada escolar. 

Toda a comunidade escolar, de acordo com o PPP da escola, procura se 

empenhar ao máximo no sentido de buscar soluções para introduzir, trabalhar e 

consolidar as capacidades linguísticas de seus educandos, retomando-as, se 

necessário, para que se tornem indivíduos competentes, inseridos e atuantes em 

seu meio social. 

A Escola Inverno acredita que os educandos cheguem à escola com 

conhecimentos prévios, que são essenciais para a continuidade do processo 

pedagógico, que deve se desenvolver o mais profundamente possível, com a efetiva 

participação de todos os sujeitos por ele responsáveis. 

O Ideb da escola é baixo, conforme mostra a tabela a seguir; o Ideb 

observado e as metas projetadas, como a escola não atingiu a média na Prova 

Brasil, não foram feitas pelo MEC projeção de metas a serem atingidas.  
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Tabela 5 – Ideb da Escola Inverno 
ESCOLA INVERNO 

ANO 
IDEB OBSERVADO METAS PROJETADAS 

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 
4ª série/ 
5º ano 

- 4,0 - - - * - 4,2 4,6 4,8 5,1 5,4 5,7 5,9 

8ª 
série/9º 
ano 

A Escola não atende aos anos finais do Ensino Fundamental* 
A escola não atingiu média na Prova Brasil  

  Fonte: Ministério da Educação/Ideb/Inep. 
 

De acordo com a tabela 5, a Escola Inverno não teve Ideb observado no ano 

de 2013, fato este devido a não ter atingido a média na Prova Brasil 2013, e não 

participou ou não atendeu os requisitos necessários para ter o desempenho 

calculado. 
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SEÇÃO 6 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

Com o objetivo de analisar as experiências de ampliação da jornada escolar 

por meio do Programa Mais Educação, e da Escola a Tempo Inteiro, realiza-se, 

nesta seção, a análise dos documentos oficiais de implantação dos dois programas, 

dos Projetos Políticos Pedagógicos e Planos de atendimento das escolas 

pesquisadas no Brasil, das rodas de conversas realizadas com a participação das 

diretoras, coordenadoras e monitores das escolas participantes, da aplicação de 

questionários aos monitores, e das entrevistas realizadas em Portugal. 

A partir da leitura e releitura dos dados coletados, foi possível levantar as 

seguintes categorias de análise:  

Primeira categoria: concepção de educação integral presente nos 

documentos oficiais e escolares que orientam a implantação dos Programas 

Mais Educação e Escola a Tempo Inteiro e suas implementações nas escolas 

pesquisadas. 

Essa categoria objetiva analisar a concepção de educação integral presente 

nesses documentos, a forma como a proposta foi desenhada para ser implantada 

nas escolas e sua implementação propriamente dita. 

Segunda categoria: percalços dos Programas Mais Educação e Escola a 

Tempo Inteiro, para as escolas pesquisadas, cujo objetivo é avaliar os obstáculos 

encontrados na implantação e execução dos programas nas escolas pesquisadas. 

 Terceira categoria: contribuições dos Programas Mais Educação e 

Escola a Tempo Inteiro para as escolas participantes, que objetiva verificar as 

contribuições do programa nas escolas durante sua execução. 

 

6.1 Categorização dos dados 

 

6.1.1 Concepção de educação integral presente nos documentos oficiais e 
escolares que orientam a implantação dos Programas Mais Educação e Escola 
a Tempo Inteiro e suas implementações nas escolas pesquisadas 
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6.1.1.1 Os documentos oficiais: objetivos e princípios 

 

6.1.1.1.1 Programa Mais Educação 

 

Este item visa apresentar, discutir e analisar a concepção de educação 

integral presente nos documentos oficiais que orientam a implantação dos 

Programas Mais Educação e Escola a Tempo Inteiro, e a forma como tem sido 

implementados nas escolas no Brasil. 

Ao se falar em educação integral, o que se discute é uma concepção de 

educação ampla e não somente a ampliação da jornada escolar. Nessa concepção 

mais ampla de educação, é necessário que se compreenda a formação de crianças 

e adolescentes para atender aos desafios exigidos no mundo contemporâneo, a 

formação de novas habilidades, competências e de novos conhecimentos da vida 

em sociedade. 

Dos objetivos do programa Mais Educação descritos na portaria 

interministerial n.º 17 de 24 de abril de 2007, Art. 1º, empreende-se uma proposta de 

educação integral que prioriza a aprendizagem de crianças e jovens como condição 

para o seu desenvolvimento físico, cognitivo, histórico e social, promovida pela 

ampliação de tempos e espaços escolares, bem como por oportunidades educativas 

geridas por ações de compartilhamento entre os profissionais da educação e de 

outras áreas do conhecimento, as famílias dos alunos e outros atores sociais, 

corresponsáveis pelo processo educativo. 

Corroborando com os objetivos, o decreto n.º 7.083/2010 estabelece os 

princípios da educação integral, no âmbito do programa: 

 

I - a articulação das disciplinas curriculares com diferentes 
campos de conhecimento e práticas socioculturais; 
II - a constituição de territórios educativos para o desenvolvimento de 
atividades de educação integral, por meio da integração dos 
espaços escolares com equipamentos públicos como centros 
comunitários, bibliotecas públicas, praças, parques, museus e 
cinemas; 
III - a integração entre as políticas educacionais e sociais, em 
interlocução com as comunidades escolares; 
IV - a valorização das experiências históricas das escolas de tempo 
integral como inspiradoras da educação integral na 
contemporaneidade; 
V - o incentivo à criação de espaços educadores sustentáveis 
com a readequação dos prédios escolares, incluindo a 
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acessibilidade, e à gestão, à formação de professores e à inserção 
das temáticas de sustentabilidade ambiental nos currículos e no 
desenvolvimento de materiais didáticos; 
VI - a afirmação da cultura dos direitos humanos, estruturada na 
diversidade, na promoção da equidade étnico-racial, religiosa, 
cultural, territorial, geracional, de gênero, de orientação sexual, de 
opção política e de nacionalidade, por meio da inserção da temática 
dos direitos humanos na formação de professores, nos currículos e 
no desenvolvimento de materiais didáticos; e 
VII - a articulação entre sistemas de ensino, universidades e 
escolas para assegurar a produção de conhecimento, a sustentação 
teórico-metodológica e a formação inicial e continuada dos 
profissionais no campo da educação integral. (BRASIL, 2010, p. 1) 
(Grifos meus). 

 

Da análise dos princípios da educação integral preconizados no referido 

decreto destaca-se alguns elementos: a articulação das disciplinas curriculares, a 

integração dos espaços escolares a outros espaços públicos, a afirmação da cultura 

dos direitos humanos que, a meu ver, revelam a concepção de educação integral do 

programa Mais Educação. 

 

6.1.1.1.2 Programa Escola a Tempo Inteiro 

 

Por meio do despacho n.º 12 591/2006 - Diário da república - II Série 8783 - 

de 16 de junho de 2006, o Ministério da Educação de Portugal, considerando a 

urgência de adaptar os tempos de permanência das crianças nos estabelecimentos 

de ensino, às necessidades das famílias e a necessidade de garantir que esses 

tempos são pedagogicamente ricos e complementares das aprendizagens à 

aquisição das competências básicas, “assume claramente o papel da medida efetiva 

de concretização de projetos de enriquecimento curricular e de implementação do 

conceito de Escola a Tempo Inteiro” (COSME;TRINDADE, 2007, p. 93).  

A Lei de Bases do Sistema Educativo – LBSE, no disposto do Art. 48 

(Ocupação dos tempos livres e desporto escolar) prevê: 

 

I- As atividades de Enriquecimento Curricular dos diferentes níveis de 
ensino devem ser contempladas por ações orientadas para a 
formação integral e a realização pessoal dos educandos no sentido 
da utilização criativa e formativa dos seus tempos livres. 
(PORTUGAL, 14 de outubro de 1986, p. 3078). (Grifos meus). 
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A partir da análise desses documentos, destacam-se as ações orientadas 

para a formação integral, que podem ser vistas numa perspectiva de Educação 

Integral, pois essa concepção supõe o desenvolvimento do indivíduo, em todas as 

potencialidades humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, 

psicomotores e sociais (GUARÁ, 2007). 

No que tange a esses princípios, tem-se uma proposta de educação integral 

que amplia as possibilidades de aprendizagem para além do universo escolar, 

destacando aspectos da vida em comunidade e da cultura em que esses alunos 

estão inseridos, de acordo com os documentos oficiais do Ministério da Educação de 

Portugal.  

 

O núcleo das atividades de complemento curricular, e de projetos de 
desenvolvimento educativo, constitui um serviço de apoio educativo 
não especializado, no âmbito do qual a escola disponibiliza 
atividades de caráter educativo que visam essencialmente, através 
da utilização criativa e formativa dos tempos livres dos alunos, o 
seu enriquecimento cultural e cívico, a educação física e desportiva, 
a educação artística, a inserção na comunidade e à promoção da 
saúde (PAA, 2012-2013, p. 109). (Grifos meus). 

 

A proposta pedagógica do agrupamento de escolas pesquisado contempla a 

perspectiva de uma proposta de educação integral, quando revela promover através 

de atividades de caráter educativo a utilização criativa e formativa dos tempos livres 

dos alunos, visando a sua inserção na sociedade. 

Essa ideia é corroborada por Bergamim (2010), que destaca a importância da 

articulação dos processos de aprendizagem ao cotidiano de vida dos alunos e 

alunas, perspectiva que visa ampliar seus conhecimentos e os referenciais que os 

levem a conhecer de forma especial sua realidade, sua cultura e seus direitos como 

cidadãos, para que possam atuar de maneira positiva na sociedade. 

Tem-se, assim, nos documentos oficiais de Portugal, a proposta de Educação 

Integral. 

 

6.1.1.2 As propostas dos Programas Mais Educação e Escola a Tempo Inteiro 
presentes no Projeto Político Pedagógico das escolas pesquisadas e do 
agrupamento de escolas 

 

Neste momento, passo a analisar os projetos político pedagógicos das 

escolas pesquisadas e do agrupamento de escolas, com o objetivo de averiguar 
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como a proposta dos programas Mais Educação e Escola a Tempo Inteiro estão 

presentes nesses documentos. 

 

6.1.1.2.1 As propostas para o Programa Mais Educação 

 

De acordo com as orientações do Programa Mais Educação, as atividades 

desenvolvidas na ampliação da jornada escolar devem estar previstas no Projeto 

Político Pedagógico das escolas com ações integradas entre o ensino regular e as 

atividades do programa.  

A orientação do Manual Passo a Passo (2011) recomenda: 

 

No contexto em que se preconiza a Educação Integral, o projeto 
político pedagógico deve ser construído considerando as 
experiências que são vividas na escola, sem ficar restrito ao 
ambiente de sala de aula e aos conteúdos que representam os 
conhecimentos científicos. Nesse sentido, é preciso oferecer às 
crianças, adolescentes e jovens diferentes linguagens e valorizar 
suas vivências, modificando o próprio ambiente escolar e a produção 
do conhecimento (BRASIL, 2011, p. 25). 

 

Frente a isso, faz-se necessário oferecer aos alunos atividades que 

conjuguem o ensino regular às atividades previstas nos planos de atendimento das 

escolas, para que haja uma conexão entre o currículo formal e as atividades 

propostas no programa, de modo que se tornem experiências significativas. 

 

Toda e qualquer atividade, que tenha por finalidade contribuir para 
com a formação integral de crianças e adolescentes, deve constituir-
se de um resultado de um estudo de real demanda da escola e, 
como tal, deve estar registrada no seu projeto político pedagógico 
(MENEZES, 2009, p.85). 
 

Ao analisar o Projeto Político Pedagógico (2010) da Escola Primavera, 

verifica-se que a proposta de educação integral é apresentada da seguinte forma: 

 

O Programa Mais Educação, preconiza a Educação Integral de 
crianças, adolescentes e jovens, por meio de atividades articuladas 
ao projeto de aprendizagem desenvolvido pela escola, como as 
relacionadas com educação ambiental, esportes, cultura e lazer, 
congregando ações conjuntas entre o Ministério da Educação (MEC), 
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Ministério da Cultura (MinC), Desenvolvimento Social e combate a 
fome (MDS), Ministério de Esportes (ME), Ministério da ciência e 
Tecnologia (MCT), Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Presidência 
da República (PR) (PPP, 2010, p. 49). 

 

O PPP da Escola Primavera apresenta o Programa Mais Educação, mas não 

cita as atividades que são desenvolvidas dentro dos macrocampos selecionados no 

seu plano de atendimento. 

O mesmo acontece com a Escola Verão, que cita no seu PPP de 2013 o 

Programa, explicitando a Portaria que o institui, de acordo com dados do MEC e as 

atividades que foram desenvolvidas segundo seu Plano de Atendimento. 

Já a Escola Outono menciona o Programa Mais Educação somente nos 

dados de identificação no item justificativa, no PPP da escola: 

 

Programa Mais Educação (Portaria Interministerial n.º 17/2007) é 
uma iniciativa do governo federal, que tem como prioridade contribuir 
para a formação integral de crianças, adolescentes e jovens, 
articulando diferentes ações, projetos e programas, em consonância 
com o Projeto político Pedagógico da escola, ampliando tempos, 
espaços e oportunidades, através da articulação das políticas 
setoriais envolvidas e possibilitando a todos o “DIREITO DE 
APRENDER” (PPP, 2012, p. 12). 

 

O que se observa na análise do PPP da escola Outono é que foi feita uma 

cópia da portaria interministerial n.º 17/2007 e transcrita para o documento da 

escola. A escola não apresenta que ações e como serão desenvolvidas nem as 

atividades selecionadas nos macrocampos. 

Observa-se ainda no PPP da Escola Outono, na justificativa, que: 

 

Educação Integral constitui ação estratégica para garantir atenção e 
desenvolvimento integral, às crianças, adolescentes e jovens, 
sujeitos de direitos que vivem uma contemporaneidade marcada por 
intensas transformações e exigências crescente de formas de 
comunicação, na maioria exposição aos efeitos das mudanças em 
nível local. Ela se dará por meio da ampliação de tempos, espaços e 
oportunidades educativas que qualifiquem o processo educacional e 
melhorem o aprendizado dos alunos. Trata-se, portanto, da 
articulação dos diversos atores sociais que já atuam na garantia de 
direitos de nossas crianças e jovens na corresponsabilidade por sua 
formação (PPP, 2012, p. 12). 

 

Mais uma vez, a escola conceitualiza educação integral, mas não define como 

isso acontece/vai acontecer na escola. Nessa definição apresentada, a impressão 
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que se tem é que para praticar a educação integral, basta, apenas, ampliar o tempo 

e os espaços e criar oportunidades educativas.  

O conceito de educação integral vai muito além desse “conceito” apresentado 

pela escola, conforme assinala os estudos de Dewey (1959), Cavaliere (1996, 2002, 

2007, 2009), Guará (2006), Padilha (2010), Maurício (2009), Moll (2010, 2011), entre 

outros. 

 O PPP representa o “raio-X” da Escola Inverno, “a verdade puramente 

diagnosticada por indicadores de qualidade, sejam estes avaliações externas, como 

Proalfa e Proeb”, conforme é demonstrado no seu PPP (2010, p. 03), mas em 

momento algum é mencionado o Programa Mais Educação. 

Quanto à organização do tempo e do espaço, a Escola Inverno aborda o 

processo ensino aprendizagem, acontecendo de várias formas, com uma educação 

voltada para o tempo integral, atendendo aos requisitos da Secretaria de estado de 

Educação. (PPP 2012, p. 11). 

Na escola Inverno, o Projeto de Tempo Integral tem por objetivos: 

 

- Promover atividades de desenvolvimento individual e social, 
culturais, esportivas e/ou tecnológicas que ampliem o universo de 
conhecimentos e experiências dos alunos; 
- Melhorar a aprendizagem dos alunos que demandam maior 
atenção do sistema educacional, ampliando sua permanência diária 
na escola; 
- Propiciar ao aluno uma visão mais globalizada dos conteúdos 
curriculares; 
- Atender o aluno com defasagem de aprendizagem; 
- Reduzir a possibilidade de reprovação, tendo em vista que o aluno 
terá, no contra turno, atividades complementares para desenvolver 
suas habilidades e competências. (PPP, 2013, p. 12). 

 

Há uma falta de entendimento por parte da escola Inverno sobre as 

concepções de tempo, espaços e organização destes, e isso fica claro quando se lê 

seu PPP. 

Nota-se que nos documentos analisados não está explícito uma definição 

dessa modalidade de educação, o que ajudaria a compreender melhor a proposta do 

programa em andamento. E, considerando as diferentes concepções de educação 

integral apresentadas neste trabalho e as concepções do Programa Mais Educação, 

percebe-se a importância de se efetivar no currículo da escola ações integradas que 

atendam aos interesses dos alunos e alunos, que dialoguem com as ações do 
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ensino regular e que ajudem a “tornar a escola mais atrativa, uma vez que permite 

ampliar seus espaços, tempos e conteúdos, integrando e aumentando a cobertura 

de suas ações educacionais e sociais” (MENEZES, 2009, p. 83). 

Após a leitura dos Projetos Político Pedagógicos das escolas pesquisadas, 

pode-se constatar que todas as escolas especificam o Programa Mais Educação 

como proposta de ampliação de jornada escolar, mas não apresentam no seu PPP, 

conforme indicação do manual operacional Passo a Passo do Programa Mais 

Educação: 

 

No contexto em que se preconiza a Educação Integral, o projeto 
político pedagógico deve ser construído considerando as 
experiências que são vividas na escola, sem ficar restrito ao 
ambiente de sala de aula e aos conteúdos que representam os 
conhecimentos científicos. Nesse sentido, é preciso oferecer às 
crianças, adolescentes e jovens diferentes linguagens e valorizar 
suas vivências, modificando o próprio ambiente escolar e a produção 
do conhecimento. As diferentes formas que as crianças, 
adolescentes e jovens utilizam para se expressar são as suas 
linguagens, por meio das quais demonstram o que sentem e pensam 
sobre o mundo que os cerca. Tais linguagens não podem ser 
ignoradas e devem estar presentes na organização do espaço 
escolar, em diálogo com os saberes institucionalizados. Em um 
mundo onde as mudanças são cada vez mais rápidas, é necessário 
trabalhar com diferentes saberes nos diferentes campos 
disciplinares. As atividades para as crianças e jovens participantes 
da Educação Integral devem estar relacionadas às atividades que já 
são desenvolvidas na escola, que afinal é uma só. Seu projeto 
político-pedagógico, por ser o documento que traduz a filosofia e a 
forma de organização pedagógica e curricular, traduz as intenções e 
relações estabelecidas entre todas as atividades desenvolvidas no 
ambiente educativo. É preciso pensar um continuum no tempo 
escolar que está sendo ampliado, superando as aparentes 
facilidades representadas pela organização das atividades 
complementares que não se comunicam com o que já está 
estabelecido no espaço escolar (PASSO A PASSO, 2011, p. 24-25). 

 

Lembrando que as escolas foram inseridas automaticamente no Programa 

Mais Educação, através do Simec, justamente por apresentarem baixo desempenho 

no Ideb, e um dos objetivos do Programa, além da melhoria da qualidade do ensino, 

é a melhora da sua proficiência, percebe-se, após análise desse documento, que 

muito pouco valor é dado ao Programa Mais Educação nos Projetos Políticos 

Pedagógicos das escolas. 

Como então formalizar uma escola pública de qualidade se o principal 

programa do governo federal na atualidade, que visa justamente impulsionar ou 
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implementar as propostas de ampliação da jornada escolar numa perspectiva de 

educação integral, em prol de uma educação de qualidade e de novas 

oportunidades de aprendizagens iguais para todos, principalmente aos alunos de 

classes desfavorecidas, se tão pouca importância é dada ao Programa Mais 

Educação nos documentos oficiais das escolas? 

Pode-se considerar nessas análises que as dificuldades que escolas 

pesquisadas apresentam na compreensão do que seja uma educação integral, e da 

própria concepção do Programa Mais Educação, se justificam pela imposição do 

programa às escolas com baixo rendimento, sem, no entanto, um prévio processo 

de preparação para a sua implantação e execução. 

 

6.1.1.2.2 As propostas para o Programa Escola a Tempo Inteiro 

 

Na leitura do projeto pedagógico, ou Plano Anual de Atividades (PAA), como 

é denominado, do agrupamento de escolas pesquisadas em Portugal, observa-se 

que todas as atividades, disciplinas, serviços, departamentos, atividades 

programadas, dentre outros que compõem o plano, que é um documento de 

planejamento, cujo conteúdo corresponde à planificação e concretização do Projeto 

Educativo, constituindo-se como um dos principais instrumentos para a autonomia 

das escolas. 

“Estes documentos, são estruturais e estratégicos, pois organizam as nossas 

práticas pedagógicas, garantem a construção da nossa identidade, servindo a 

comunidades a que pretendemos fazer parte” (PAA, 2012/2013, p. 02). 

Também presentes no PAA dos agrupamentos estão as Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC), que são as responsáveis pela ampliação da 

jornada escolar. 

Essas atividades, caracterizadas como uma proposta de educação em tempo 

integral, visto que proporcionam a ampliação da jornada escolar, estão 

contempladas no Plano Anual de Atividades, tem uma importância significativa na 

vida escolar dos alunos que as frequentam, apesar de que a matrícula tem caráter 

facultativo, mas a partir da efetivação da matrícula os alunos são obrigados a 

frequentar as atividades. 

As atividades de enriquecimento curricular, presentes no Plano Anual de 

Atividades, são importantes, nesse plano, pois possuem uma base legal, iniciam 
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junto com as atividades do ano letivo, trabalham com áreas específicas 

oportunizando os alunos a abrangerem seus conhecimentos, os professores são 

contratados anualmente, o que impede a rotatividade docente que atrapalha o 

andamento das atividades, existe um acompanhamento do desenvolvimento dessas 

atividades, através de observação em sala de aulas e aplicação de questionários 

destinados aos professores e formadores. 

Embora o leque de Atividades de Enriquecimento Curricular seja definido pelo 

governo, e o Plano Anual de Atividades seja o mesmo para todas, as escolas têm 

alguma liberdade para ajustar essas atividades às suas necessidades, desde que os 

objetivos propostos sejam alcançados. 

Nesse Plano de Atividades, observa-se a importância que é dada às 

Atividades de Enriquecimento Curricular, como parte importante da formação escolar 

dos alunos e de auxílio na melhora nos processos de defasagem de aprendizagem. 

 

6.1.1.3 A análise documental do Plano de Atendimento das escolas  

 

Para a execução do Programa Mais Educação, as escolas elaboram um 

Plano de Atendimento, no qual são inseridas as atividades a serem executadas 

naquele ano pelas escolas. 

De acordo com o Manual de operacionalização de Educação Integral, 

recebido pelas escolas participantes do Programa Mais Educação, os planos de 

atendimento aos alunos deverão ser definidos de acordo com o Projeto Político 

Pedagógico, por meio do desenvolvimento de atividades executadas dentro e fora 

das escolas. 

Mais uma vez o Projeto Político Pedagógico está em destaque na execução 

das atividades do Programa Mais Educação, ressaltando ainda mais sua 

importância, e a necessidade de articulação das atividades do Mais Educação com o 

currículo formal das escolas. 

Conforme o documento Passo a Passo do Programa Mais Educação (2013), 

há um conjunto de orientações que visam organizar as atividades do programa nas 

escolas participantes, atendendo o desafio de vincular aprendizagem à vida dos 

alunos e alunas da educação básica.  
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Essa organização se dá por meio dos macrocampos, conforme explicitado na 

Seção 3 deste trabalho. 

Para a execução das atividades do Programa Mais Educação, selecionadas 

através do Plano de Atendimento aos alunos, as escolas recebem verbas por meio 

do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) para as escolas participantes, cuja listagem 

é anualmente incluída no Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da 

Educação – Simec (www.simec.gov.br), (PASSO A PASSO, BRASIL, 2011, p. 08). 

O Programa aconselha que sejam inseridos no mínimo cem alunos, 

ressaltadas as escolas que possuem um número inferior de alunos matriculados. 

As escolas recebem verbas para bens de custeio e capital, além das 

necessárias para ressarcimento das despesas com monitores e demais 

responsáveis pela execução das atividades do programa. 

 

Tabela 6 – Valores recebidos pelas escolas para as despesas de 
custeio e capital, para os anos2010, 2011, 2012 e 2013 

Valor recebido pelas escolas 

Número de estudantes Custeio (R$) Capital (R$) 

Até 500 3.000,00 1.000,00 

500 a 1.000 6.000,00 2.000,00 

Mais de 1.000 7.000,00 2.000,00 

Fonte: Manual Operacional de Educação Integral (2013, p. 24). 

 

 O manual orienta também que esses recursos poderão ser 

remanejados entre as ações de Educação Integral, contanto que contribuam para o 

desenvolvimento do programa, se respeitadas as categorias econômicas de custeio 

e capital. 

Pode-se observar por meio das tabelas 7, 8, 9 e 10 as atividades 

desenvolvidas e a verba recebida por escola para execução do plano de 

atendimento, por ano, através do Programa Mais Educação. 

Na tabela 7, verificam-se as verbas que cada escola recebeu e as atividades 

desenvolvidas no ano de 2010, observando-se que o macrocampo 

Acompanhamento Pedagógico é obrigatório e que deve ser escolhida pelo menos 

uma atividade desse macrocampo.  
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Tabela 7 – Total de alunos inseridos, verba recebida e atividades 
selecionadas em 2010 

ESCOLAS Primavera Verão Outono Inverno 

TOTAL DE ALUNOS (AS) 755 100 100 88 

VERBA R$ 105.370,60 25.107,60 25.821,60 22.087,60 

A
T

IV
ID

A
D

E
S

 

Comunicação e uso de mídias/ 
vídeo 

x - - x 

Cultura e artes/ cineclube x - - - 
Comunicação e uso de mídias/rádio 
escolar 

x - x x 

Cultura digital/ software 
educacional 

x x - - 

Acompanhamento 
pedagógico/letramento 

x x x x 

Esporte e lazer/recreação e lazer - x x x 
Esporte e lazer/ xadrez virtual - x - - 
Cultura e artes/dança x - - - 
Cultura e artes/banda fanfarra x x x X 
Comunicação e uso de 
mídias/fotografia 

-  x X 

Esporte e lazer/futebol - - x - 
   Fonte: Releitura do plano de atendimento de cada escola, no ano de 2010. 

 

Na tabela 8, observam-se as verbas recebidas e as atividades desenvolvidas 

no ano de 2011. 
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Tabela 8 – Total de alunos inseridos, verba recebida e atividades 
desenvolvidas no ano de 2011 

ESCOLAS Primavera Verão Outono Inverno 

TOTAL DE ALUNOS  690 100 100 88 

VERBA R$ 112.195,30 24.765,10 26.821,60 22.087,60 

A
T

IV
ID

A
D

E
S

 

Comunicação e uso de 
mídias/ vídeo 

- - - X 

Cultura e artes/ cineclube - - - - 

Comunicação e uso de 
mídias/rádio escolar 

- - x X 

Cultura digital/ software 
educacional 

- - - - 

Acompanhamento 
pedagógico/letramento 

x x x X 

Esporte e lazer/recreação e 
lazer 

- x x X 

Esporte e lazer/ xadrez 
virtual 

- x - - 

Cultura e artes/dança - - - - 

Cultura e artes/banda 
fanfarra 

x - x X 

Comunicação e uso de 
mídias/fotografia 

- - x X 

Esporte e lazer/futebol - - x - 

Investigação no campo das 
ciências da 
natureza/laboratórios, feiras 
e projetos científicos 

x - - - 

Acompanhamento 
pedagógico/ língua inglesa 

x - - - 

 
Acompanhamento 
pedagógico/matemática 

x x - - 

 Esporte e lazer/ Karatê x - - - 

 Cultura e artes/Leitura - x - - 

Fonte: Releitura do plano de atendimento de cada escola no ano de 2011. 

 

Novas opções foram oferecidas às escolas na seleção de atividades para 

serem executadas no ano de 2011, e algumas foram excluídas do ano anterior, em 

decorrência da inviabilidade de sua execução, foram substituídas por novas mais 

atrativas, escolhidas no vasto universo de atividades sugerido pelos manuais do 

Programa. 
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 Mesmo com diversas opções, as escolas devem optar pelas atividades 

disponibilizadas no Simec e isso, às vezes, dificulta a execução, pois, apesar de 

muitas opções, nem sempre atendem às reais necessidades e vontade dos alunos, 

lembrando que os alunos não são chamados a participar da escolha dessas 

atividades, que é feita pelos envolvidos na execução do programa nas escolas e 

aprovadas pela coordenadora da secretaria municipal de educação. 

Observou-se, pela tabela 8, que algumas escolas que inseriram o mesmo 

número de alunos receberam quantias diferentes de verbas para a execução das 

atividades, pois o valor repassado, conforme as orientações do programa, é 

diferente para cada tipo de atividade. Destaca-se que as verbas de custeio e capital 

são definidas pelo Manual Operacional, e o restante da verba é destinado ao 

pagamento dos monitores, agentes comunitários e outros responsáveis pelo 

desenvolvimento das atividades junto aos alunos.  

Na tabela 9, são apresentadas as verbas que cada escola recebeu e as 

atividades desenvolvidas no ano de 2012. 
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Tabela 9 – Total de alunos inseridos, verbas recebidas e atividades 
desenvolvidas no ano de 2012 

ESCOLA Primavera Verão Outono Inverno 

TOTAL DE ALUNOS (AS) 620 100 100 83 

VERBA R$ 99.523,10 30.338,10 21.110,60 18.110,60 

A
T

IV
ID

A
D

E
S

 

Cultura, artes e educação 
patrimonial/dança 

x - - - 

Comunicação e uso de 
mídias/rádio escolar 

- - x X 

Cultura digital/ software 
educacional 

- - - - 

Acompanhamento pedagógico/ 
letramento 

x x x X 

Cultura e artes/ banda fanfarra - - x X 
Comunicação e uso de 
mídias/fotografia 

- - x X 

Investigação no campo das 
ciências da 
natureza/laboratórios, feiras e 
projetos científicos 

x - - - 

Acompanhamento 
pedagógico/matemática 

x x - - 

Cultura, artes e educação 
patrimonial/canto coral 

x - - - 

Esporte e lazer/ Programa 
Segundo Tempo 

x x x x 

Cultura digital/tecnologias 
educacionais 

- x - - 

Cultura/artes e educação 
patrimonial/artesanato popular 

- x - - 

  Fonte: Releitura do plano de atendimento de cada escola no ano de 2012. 

 

Conforme a Resolução n.º 34, de 06 de setembro de 2013, do FNDE, as 

escolas participantes do programa deverão funcionar em dois turnos nos finais de 

semana. Seu objetivo é fortalecer a integração entre escola e comunidade, ampliar 

oportunidades de acesso a espaços de promoção da cidadania, contribuindo para a 

redução da violência escolar em locais considerados de risco e de vulnerabilidade 

social. 

A partir dessa resolução, em 2013, o Programa Mais Educação inovou em 

suas atividades, com a abertura da escola nos finais de semana, através das 

atividades do “Escola Aberta” e do Programa “Segundo Tempo”, que visa ocupar os 

espaços ociosos das instituições e ocupar as crianças em atividade lúdicas e de 

aprendizagem também nos fins de semana, além da participação da comunidade, 

estabelecendo uma maior relação entre a escola e a comunidade.  
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Essa inovação nas atividades procura atender às propostas iniciais do 

Programa, acerca da responsabilidade compartilhada de educar pela escola, família 

e a comunidade. 

A seguir, apresento a tabela 10, que demonstra as verbas recebidas e as 

atividades desenvolvidas no ano de 2013. 

 

Tabela 10 – Total de alunos inseridos/ verba recebida para execução 
das atividades no ano de 2013 

ESCOLA Primavera Verão Outono Inverno 

TOTAL DE ALUNOS (AS) 400 100 132 84 

VERBA R$ 88.991,60 43.831,60 53.151,60 42.371,60 

A
T

IV
ID

A
D

E
S

 

Acompanhamento 
pedagógico/orientação de 
estudos e leitura 

- x - - 

Cultura, artes e educação 
Patrimonial/Canto Coral 

- - - x 

Cultura Digital/ tecnol. 
educacionais 

- x -  

Cultura/artes e educação 
patrimonial/ Artesanato popular 

x - - x 

Educação em Direitos humanos - - x - 
Cultura/Artes e Educação 
Patrimonial 

- - x x 

Comunicação, uso de mídias e 
Cultura Digital e tecnologia/ 
Jornal Escolar 

x - X - 

Esporte e Lazer/ Esporte na 
escola/ atletismo e múltiplas 
vivências esportivas (basquete, 
futsal, voleibol, xadrez) 

x x x x 

Acompanhamento pedagógico 
(obrigatória)/ Orientação de 
estudos e leitura 

x - x x 

Educação Ambiental e 
Sociedade Sustentável/ Uso 
eficiente da água e energia 

x - - - 

Cultura, Artes e Educação 
patrimonial/ Percussão 

x - - - 

Promoção da Saúde/ Promoção 
da Saúde e Prevenção de 
doenças e agravos à Saúde 

    

Fonte: Releitura dos dados dos planos de atendimento das escolas em 2013. 

 

Dentro das reformulações do Programa promovidas pelo próprio Ministério da 

Educação, tendo em vista algumas dificuldades enfrentadas pelas escolas na 

compra de material e execução das atividades, conforme o Manual Operacional de 
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Educação Integral (2013), foram estabelecidos kits completos para a execução das 

atividades especificadas em cada macrocampo selecionado. 

No fim do ano de 2013, fez-se necessário reprogramar as atividades para o 

início de 2014 e as atividades da relação escola comunidade. Isso ocorreu 

principalmente na Escola Primavera, que desde o ano de 2010 vem reprogramando 

suas atividades e, consequentemente, seus gastos. 

A Escola Primavera teve dificuldades para conseguir esclarecer suas dúvidas 

e resolver essa situação. Não existia nenhuma pessoa no município que auxiliasse 

na solução desse problema e, apesar de diversos contatos via telefone, e-mail e até 

mesmo com o Ministério da Educação por meio da Secretaria de Educação Básica 

(SEB), responsável pela execução do Programa, não obteve êxito.  

A partir das inserções das escolas nas atividades dos macrocampos, vamos 

analisar, pelo quadro 3, os locais onde são realizadas as atividades contempladas 

pelo Programa Mais Educação. 

 

Quadro 3 – Locais onde as atividades são ou poderiam ser realizadas na 
execução do Programa Mais Educação 

ESCOLA Primavera Verão Outono Inverno 

L
O

C
A

IS
 

Salas de aula x x x x 

Pátio x x x x 

Quadra da Escola x x x x 

Biblioteca x x x x 

Sala de Multimeios - - - - 

Brinquedoteca - - - - 

Laboratório de Ciências x - - - 

Laboratório de Informática x x - - 

Laboratório de Matemática x - - - 

Refeitório x - x x 

Sala de dança x - - - 

Auditório x x - - 

 

L 

O
C 

A 

I 

Sala de música x - - - 

Associações comunitárias - - - - 

Igrejas - - - - 

Casas particulares - - - - 

Praças públicas - - - - 

Campo de futebol  - - - - 
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S Ginásios poliesportivos x - - - 

Outros locais 

- - - - 

  Fonte: Releitura dos dados dos planos de atendimento das escolas em 2013. 
 

Pelo que se pode observar nos dados do quadro 3, todas as atividades 

desenvolvidas por meio do Programa Mais Educação, são realizadas no interior das 

escolas. 

A execução das atividades somente no interior das escolas fere a proposta do 

Programa Mais Educação e o princípio da “Cidade Educadora”, no compartilhamento 

da tarefa de educar e da ocupação dos espaços públicos. 

Ao estabelecer a educação como processo formativo, a LDBEN 9394/96, no 

seu artigo 1º estabelece que esse processo se desenvolve mediante a interação do 

educando com várias fontes de estímulo educativo, revelando a amplitude do 

conceito de educação, até mesmo além dos muros da escola. 

 

Art. 1º – A educação abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, 
nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais 
(CARNEIRO, 2013, p. 37). 

 

De acordo com as instruções do Programa, é necessário que se faça um 

mapeamento de toda a região onde está inserida a escola e a viabilidade da 

execução das atividades nesses espaços. E essa tarefa deve ser realizada com toda 

a comunidade.  

Segundo Moll (2011, p. 09), “a Educação Integral pressupõe que a cidade, 

como um todo, é uma grande sala de aula”.  

A Educação Integral também compõe as ações previstas no Plano de 

Desenvolvimento da Educação, o qual prevê que a formação do estudante seja feita 

além da escola, com a participação da família e da comunidade. Essa é uma 

estratégia do Ministério da Educação para induzir a ampliação da jornada escolar e 

a organização curricular, na perspectiva da Educação Integral, que é elemento de 



126 
 

 

articulação, no bairro, do arranjo educativo local, em conexão com a comunidade 

que se organiza em torno da escola pública, mediante ampliação da jornada escolar, 

ações na área da cultura, do esporte, dos direitos humanos e do desenvolvimento 

social. 

 

A ideia de “educar a várias mãos” certamente não é nova. Hoje já faz 
parte do senso comum a visão de que o processo de formação 
acontece apenas em parte na escola, sendo complementado em 
outros momentos de interação social do dia a dia, seja em casa ou 
em outros espaços (físicos e virtuais) da comunidade. (RAMALHO, 
2010, p. 30). 

 

A proposta principal do Programa Mais Educação é a ocupação dos espaços 

públicos como direito, ou seja, a intersetorialidade. 

Carvalho (2006, p. 09) menciona que “[...] a educação ganhou sentido 

multissetorial, já não se invoca a escola como único espaço de aprendizagem”.  

Nesses novos tempos, onde os debates sobre a Educação Integral são 

intensificados, fica claro que existe um conceito que pode contribuir e muito para o 

entendimento dessas propostas, que é a intersetorialidade.  

 A intersetorialidade vem contribuir como uma orientação e reformulação de 

políticas públicas das novas propostas de educação integral. Em classes 

superlotadas, professores sobrecarregados, não é possível expandir atividades 

educativas, sob pena de um comprometimento ainda maior da escolaridade formal. 

 

Tornar realidade a Educação Integral, com intersetorialidade e 
governança, é humanizar as políticas sociais e educacionais, 
colocando no centro o ser humano e, em especial as crianças, os 
adolescentes, os jovens e seus educadores. (MOLL, 2011, p. 28). 

 

Nessa concepção, forma-se a Trilogia Educação Integral, Gestão Intersetorial 

de Território e a Rede de Saberes, propostas nas Mandalas Pedagógicas do 

Programa Mais Educação. 

Quando se reúne a escola com as comunidades, no desenvolvimento de 

projetos educacionais, promove-se além da ampliação dos espaços educativos e 

dos tempos escolares, a permuta de saberes diferenciados. 
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Por isso, vai ganhando cada dia mais espaço a ideia da parceria 

escola/comunidade para a multiplicação dos espaços de aprendizagem e do 

exercício de uma educação comunitária. 

Apesar de toda a verba recebida para a execução das atividades dos planos 

de atendimento, não é observada uma mudança significativa na educação e na 

rotina destas escolas, podendo concluir que a verba que chega às contas das 

escolas, não é fator determinante para a prática de uma educação diferenciada. 

 

6.1.1.3.1 A análise documental do Projeto Curricular do Agrupamento de Escolas 

 

Nas propostas das Atividades de Enriquecimento Curricular contempladas no 

Projeto Curricular do Agrupamento pesquisado, estão previstas que essas atividades 

podem acontecer nos espaços escolares e em outros espaços não escolares. 

Para a execução das mesmas nos espaços escolares são contemplados as 

salsas de aulas, bibliotecas, o ginásio polivalente e o ringue esportivo. Quanto aos 

espaços não escolares, ficam previstos o Pavilhão Gimnodesportivo, e a Junta de 

Freguesia (EB1JI), entre outros que se tornarem necessários e que tiverem 

disponibilidades consideradas em situação de parcerias. 

O deslocamento dos alunos a esses espaços são feitos por meio do 

acompanhamento de adultos em número suficiente para mantê-los em segurança. 

 

6.1.1.4 Órgãos colaboradores na execução das atividades dos Programas Mais 
Educação e Escola a Tempo Inteiro 

 

A proposta do Programa Mais Educação evidencia uma estratégia de 

ampliação do tempo, espaço e de oportunidades educativas da permanência dos 

alunos nas escolas, compartilhando a tarefa de educar, entre todos os profissionais 

da educação, a família, a comunidade, as ONGs, as Universidades, as empresas 

privadas, as fundações os órgãos comuns e públicos, os diferentes atores sociais, 

dentre outros que se tornarem oportunos às escolas na execução das atividades. 

O Quadro 4 vai apresentar os colaboradores na execução das atividades do 

Programa Mais Educação. 
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Quadro 4 – Colaboradores na execução das atividades do Programa Mais 
Educação 

COLABORADORES 
ESCOLA 

PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Órgãos públicos - - - - 

Órgãos comuns - - - - 

Empresas privadas - - - - 

Universidades x x x X 

Fundações - - - - 

ONGs - - -  

Nenhum - - -  

  Fonte: Releitura dos planos de atendimento das escolas. 

 

Verifica-se no quadro 4 que há somente a presença de colaboradores da 

universidade na execução das atividades do Programa Mais Educação, nas escolas 

do município.  

Essa colaboração é constituída na indicação e, algumas vezes, na seleção 

dos monitores para execução das atividades do programa Mais Educação, quando 

há necessidade. 

 Como previsto no Manual Operacional do Programa Mais Educação: 

 

A proposta educativa que este Programa quer evidenciar articula-se 
a partir da compreensão de uma escola que baixa seus muros e 
encontra a cultura, a comunidade, a cidade em processos 
permanentes de expansão e criação de territórios educativos 
(PASSO A PASSO, 2011, p. 05). 

 

Constata-se ainda no quadro anterior que, nas escolas pesquisadas, de 

acordo com seus planos de atendimentos, não há compartilhamento das tarefas de 

educar, as escolas não ampliaram seus territórios nem baixaram seus muros, 

deixando de oportunizar aos seus alunos e alunas novos horizontes educativos e 

novas possibilidades de aprendizagem. 

 Já a proposta de ampliação da jornada escolar do Programa Escola a Tempo 

Inteiro, através das Atividades de Enriquecimento Curricular, é evidenciada pela 

ocupação plena, criativa e principalmente formativa dos tempos livres dos alunos. 

 Para o desenvolvimento das AECs, são estabelecidas, quando necessário, 

parcerias com a Autarquia local, nesse caso com a câmara municipal da cidade. 
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6.1.1.5 Os Programas Mais Educação e Escola a Tempo Inteiro e os sujeitos 

envolvidos 

 

Para a execução das atividades do Programa Mais Educação, a portaria 

normativa interministerial n.º 17/2007 institui os sujeitos responsáveis, pois traz 

subjacente a ideia de que um projeto de educação integral deve abrir espaços para 

os profissionais da educação e outros sujeitos. 

Entre os envolvidos estão o professor comunitário, os educadores populares, 

os estudantes de licenciatura, os agentes culturais da comunidade que conhecem a 

realidade onde a escola está inserida. Além desses sujeitos envolvidos, é necessária 

a constituição dos comitês metropolitanos e locais. 

 

  Quadro 5 –  Responsáveis pela execução das atividades com os alunos 
                      
Responsáveis 

Escolas PRIMAVERA VERÃO  OUTONO INVERNO 

Professores efetivos vinculados 
à escola (Professor 
Comunitário) 

X x x x 

Monitores bolsistas X x x x 

Voluntários - - - - 

Educadores populares x x x x 

Agentes Culturais - - - - 

   Fonte: Releitura dos dados coletados, no Plano de Atendimento das escolas. 

 

6.1.1.5.1 O Professor comunitário 

 

O professor comunitário é um professor efetivo do quadro da escola, com 

carga horária de trabalho de 20 ou 40 horas semanais, cuja função é coordenar  

 

o processo de articulação com a comunidade, seus agentes e seus 
saberes, ao mesmo tempo em que ajuda na articulação entre os 
novos saberes, os novos espaços, as políticas públicas e o currículo 
escolar estabelecido (PASSO A PASSO, BRASIL, 2011, p. 16). 

 

Seu trabalho terá como foco a organização do tempo ampliado da jornada 

escolar como tempo continuum no currículo escolar, o acompanhamento do trabalho 

dos monitores, o diálogo com a comunidade escolar, a organização dos itinerários 
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de formação além dos muros da escola nas praças, teatros, museus, cinemas e 

outros espaços formativos e a articulação entre a escola e a comunidade. 

 

6.1.1.5.2 Os educadores populares 

 

Entre as inovações nas propostas de educação Integral previstas no Mais 

Educação, está a contribuição dos educadores populares. O programa possibilita a 

situação dialógica desses modelos educativos, a educação escolar e a educação 

popular. 

Os educadores populares são sujeitos da comunidade, com saberes 

específicos, que trazem à escola suas práticas e seus saberes, com o compromisso 

de trabalhar pela ampliação de horizontes e pela potencialização da leitura do 

mundo e pelas situações vivenciadas por essas pessoas no mundo que a cercam. 

Por meio dos educadores populares, pode-se pensar em uma educação que 

constrói o diálogo entre os temas transversais, disciplinas, saberes e práticas 

escolares e comunitárias (BRASIL, 2009, p. 21). 

Assim, a visão de aprendizagem estruturada em noções mais amplas pode 

instaurar a circulação de outros saberes e bens culturais. 

Nas escolas pesquisadas, pode-se encontrar alguns educadores populares na 

execução das atividades do Mais Educação, no macrocampo de cultura e artes, nas 

atividades de capoeira, congo, dança, karatê, entre outras. 

 

6.1.1.5.3 Os monitores 

 

De acordo com a portaria interministerial n.º 17 de 2007, que institui o 

Programa Mais Educação, são os educadores populares, os estudantes de 

licenciatura, os agentes culturais da comunidade, como podemos ver no fragmento a 

seguir: 

 

O trabalho de monitoria deverá ser desempenhado, 
preferencialmente, por estudantes universitários de formação 
específica nas áreas de desenvolvimento das atividades ou pessoas 
da comunidade com habilidades apropriadas, como por exemplo, 
instrutor de judô, mestre de capoeira, contador de histórias, agricultor 
para horta escolar, etc. Além disso, poderão desempenhar a função 
de monitoria, de acordo com suas competências, saberes e 
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habilidades, estudantes da EJA e estudantes do Ensino Médio. 
Recomenda-se a não utilização de professores da própria escola 
para atuarem como monitores, quando isso significar ressarcimento 
de despesas de transporte e alimentação com recursos do FNDE 
(BRASIL, 2009, p. 13). 

 

Os monitores recebem, por turma, uma ajuda de custo de R$ 80,00 reais 

(valores vigentes nesse período) e podem desenvolver atividades com no máximo 5 

turmas de até 20 alunos nos macrocampos selecionados pelas escolas. 

Esses sujeitos possuem um papel central na execução do Programa Mais 

Educação e são considerados como os novos atores do processo educativo. 

Assim, a tabela 11 demonstra o total de monitores que atuam no Programa 

desde sua implantação, nas quatro escolas participantes. 

 

  Tabela 11 – Total de Monitores que atuam no Programa desde o início de 
sua implantação 

ESCOLAS 
TOTAL DE MONITORES POR ANO 

2010 2011 2012 2013 

PRIMAVERA 32 30 27 20 

VERÃO 05 05 05 05 

OUTONO 05 05 05 05 

INVERNO 05 05 05 05 

TOTAL DE MONITORES 47 45 42 35 

   Fonte: Coleta de dados obtidos nas Escolas. 

 

Pelo que se observa na tabela 11, a Escola Primavera teve uma variação 

considerável do número de monitores, enquanto as outras mantiveram o mesmo 

número. Pode-se atribuir esse fato à inserção de alunos nas atividades do programa, 

que variou muito na Escola Primavera, pois no ano de 2010 todos os alunos foram 

inseridos e nos anos seguintes esse número diminuiu em decorrência da 

operacionalidade do programa, pois as atividades não tinham como ser executadas 

com o quantitativo de alunos do ano anterior. 

Os monitores na sua maioria são estudantes universitários bolsistas Pibid, 

pois as escolas participantes abrigam subprojetos desse programa, e a legislação 

atual do Mais Educação determina que, preferencialmente, esses bolsistas sejam 

contratados para o desenvolvimento das atividades.  
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Desde o início da implantação do Programa Mais Educação, em 2010, dos 32 

monitores que desenvolviam as atividades na Escola Primavera, 20 eram bolsistas 

do Pibid. Essa seleção via Pibid deu-se pelo fato de que a escola possuía 

subprojetos de iniciação à docência, nas áreas de Pedagogia, Matemática, História e 

Geografia. A distância das escolas e o baixo valor da bolsa são fatores 

consideráveis e que muitas vezes dificultam a contratação dos monitores. 

Como a Escola Primavera desde a implantação do Programa Mais Educação 

já adotava esse procedimento para escolha dos monitores, pode-se considerá-la 

como pioneira, e isso impulsionou as outras escolas a fazerem o mesmo. 

Quanto à formação acadêmica dos monitores, os dados foram agrupados no 

Gráfico 1, que mostra os cursos de graduação frequentados pelos monitores e a 

porcentagem de monitores nesses cursos. 

 

GRÁFICO 1 – Perfil acadêmico dos monitores 

 
Fonte: Da Autora. 

 

Pelo que se observa no gráfico acima, a maioria deles (37%) é aluna do curso 

de Pedagogia, uma vez que as atividades de letramento do macrocampo 

Acompanhamento Pedagógico devem ser desenvolvidas por monitores habilitados 

nessa área, e como na cidade não existe o curso de licenciatura em Letras em 

nenhuma das universidades, e as alunas do referido curso possuem habilitação para 

as atividades de alfabetização, elas foram selecionadas. 
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O curso que tem maior número de monitores também é o de licenciatura em 

Matemática, cerca de 17% dos alunos, que foram selecionados para desenvolver as 

atividades do macrocampo Acompanhamento Pedagógico Matemática, e as escolas 

abrigavam subprojetos do Pibid Matemática fizeram aproveitamento dos alunos 

bolsistas para desenvolver as atividades. 

Os 17% dos monitores constantes no gráfico não têm formação universitária 

concluída ou em andamento, e trabalham com as atividades de artesanato, dança, 

capoeira, congo, recreação, dentre outras. 

Os cursos de Geografia e História fornecem 7% dos monitores, e os cursos 

de Biologia, Direito, Educação Física, Ciência da Computação e Psicologia têm 3% 

dos monitores, desenvolvendo as atividades relacionadas aos macrocampos esporte 

e lazer, direitos humanos, laboratório de ciências, entre outras atividades afins. 

 

6.1.1.5.4 Os Comitês Metropolitano e Local 

 

O Comitê Metropolitano, órgão colegiado independente, de caráter consultivo, 

propositivo e orientador, instituído pela Secretaria de educação, em parceria com 

coordenadores, gestores, articuladores e colaboradores dos setores públicos 

estadual, municipal e federal. 

 O Comitê Metropolitano é também um espaço democrático, constituído com 

o objetivo de acompanhar a execução do programa, viabilizando a participação 

social a fim de qualificar a gestão e a interlocução entre as políticas públicas na 

perspectiva de articular e integrar os diferentes atores, no que se refere à 

implementação da educação integral. 

O Comitê tem a função de monitorar o programa, a partir da especificidade do 

município em relação às deliberações do Estatuto da Criança e do Adolescente, do 

Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação, do Plano Nacional de Educação 

em Direitos Humanos, do Programa Nacional de Educação Ambiental e demais 

instrumentos de planejamento da ação pública para a infância e adolescência 

(BRASIL, 2011). 

 De acordo com o Manual Operacional de Educação Integral (BRASIL, 2011), 

outra ação pertinente ao Comitê é incentivar a formação de pessoas para atuarem 

no Mais Educação em âmbito local/regional, mapear as oportunidades educativas do 

território, em termos de atores sociais, equipamentos públicos e políticas sociais, 
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além de produzir registros sobre a implantação, execução e resultados dos trabalhos 

instituídos pelo comitê para implementação do programa e socializá-los com o 

objetivo de contribuir com a qualificação da política pública de educação integral. 

Apesar de contar com uma coordenadora geral no município, responsável 

pela implementação do programa nas escolas municipais de Ituiutaba-MG, pelo 

acompanhamento e planejamento dos planos de atendimento das escolas e a 

finalização desses planos no Simec, módulo Mais Educação, o município não 

constituiu o seu Comitê Metropolitano, portanto não executa as ações e funções 

pertinentes a esse órgão. 

De acordo com a portaria em análise, portaria normativa interministerial n.º 

17, DE 24 de abril de 2007 que institui o Programa Mais Educação, em hipótese 

alguma os demais sujeitos envolvidos com o programa poderão ter vínculo 

empregatício com os serviços públicos federal, estadual e municipal, devendo ser 

agentes voluntários, conforme estabelece a lei 9.608/98, que dispõe sobre 

voluntariado. 

A portaria estabelece ainda a instituição de um Comitê Local do qual farão 

parte o diretor da escola, professor comunitário, um profissional responsável pela 

Unidade Executora do PDDE, professores, agentes culturais, monitores, estagiários, 

funcionários da escola, estudantes, profissionais que atuam em diferentes 

programas governamentais e não governamentais, representante do Comitê 

Metropolitano, representantes dos pais e da comunidade onde está situada a escola. 

De acordo com o Passo a Passo do Mais Educação, são atribuições desse 

comitê: 

 

ü Mapear as oportunidades educativas dos territórios em termos de 
políticas públicas, atores sociais, equipamentos públicos e outros 
espaços para realização das atividades formativas.  

ü Formular, acompanhar e avaliar o Plano de ação local de educação 
integral considerando o Plano de atendimento da escola. 

ü  Celebrar parcerias para potencializar as oportunidades educativas 
mapeadas. 

ü Levantar as demandas e indicar a formação dos profissionais para 
atuar no Programa Mais educação em âmbito local. 

ü Enviar periodicamente informações sobre o andamento do Programa 
para o Comitê Metropolitano. 

ü  Solicitar ao Comitê Metropolitano informações sobre o desempenho 
do Programa na região (PASSO A PASSO. BRASIL, 2011, p. 20). 
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São muitos os envolvidos na constituição desse Comitê local e na constituição 

das tarefas que lhes são atribuídas, o que serve para reforçar o valor dado à 

educação de crianças e jovens, nesse momento da reinvenção do modo de se fazer 

a escola pública. 

As escolas estudadas não constituíram nem formalizaram seus Comitês 

Locais, isso se deu ao fato de que as mesmas, já possuíam constituídos seus 

órgãos colegiados ou Conselhos escolares, e que esses órgãos desempenhariam as 

mesmas funções do Comitê Local. 

Os Conselhos escolares, de acordo com determinações do MEC: 

 

São órgãos colegiados compostos por representantes das 
comunidades escolar e local, que têm como atribuição deliberar 
sobre questões político-pedagógicas, administrativas, financeiras, no 
âmbito da escola. Cabe aos Conselhos, também, analisar as ações a 
empreender e os meios a utilizar para o cumprimento das finalidades 
das escolas. Eles representam as comunidades escolar e local, 
atuando em conjunto e definindo caminhos para tomar as 
deliberações que são de sua responsabilidade. Representam, assim, 
um lugar de participação e decisão, um espaço de discussão, 
negociação e encaminhamento das demandas educacionais, 
possibilitando a participação social e promovendo a gestão 
democrática. São, enfim, uma instância de discussão, 
acompanhamento e deliberação, na qual se busca incentivar uma 
cultura democrática, substituindo a cultura patrimonialista pela cultura 
participativa e cidadã (BRASIL, SECAD, 2004, p. 32-33). 

 

Portanto no município não existe um órgão que exerça a função do comitê 

metropolitano e nem do comitê local nas escolas. 

O comitê local não foi criado, porque as escolas já possuíam seus órgãos 

colegiados e acharam desnecessário constituí-lo, apesar de que as orientações do 

programa Mais Educação otimizam a criação desse comitê e as funções que lhes 

são atribuídas são específicas e se diferem das funções do órgão colegiado ou dos 

conselhos escolares.  

 Já as atividades do Programa Escola a Tempo Inteiro são desenvolvidas por 

uma equipe de professores, que são designadas anualmente pelo Conselho 

Executivo, ou facultativamente, pelo Conselho Pedagógico. 
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6.1.2  Segunda categoria: Percalços dos Programas Mais Educação e Escola a 
Tempo Inteiro 
 

A partir das Rodas de conversas realizadas com as diretoras e com os 

monitores, da aplicação dos questionários e realização das entrevistas, foi feita a 

transcrição, leitura e seleção das falas dos participantes, com destaque às 

passagens relevantes, definindo-se assim a segunda e terceira categorias de 

análise: sendo a segunda, Percalços dos Programas Mais Educação e Escola a 

Tempo Inteiro e a terceira, Contribuições dos Programas Mais Educação e 

Escola a Tempo Inteiro.  

Como percalços, entende-se as dificuldades ou obstáculos que foram 

encontrados na implantação/execução dos programas, manifestados nas falas dos 

diretores, coordenadores, monitores e demais entrevistados, sujeitos dessa 

pesquisa. 

Assim, a partir dos materiais coletados e da análise dos mesmos, esse item 

visa apresentar os percalços encontrados na execução do Programa Mais 

Educação. 

 

6.1.2.1 Percalços do Programa Mais Educação 

 

6.1.2.1.1 Quanto ao conhecimento do Programa Mais Educação e processo de 
seleção para desenvolver as atividades 

 

Quanto à seleção, a maioria dos monitores foi selecionada pela participação 

no Pibid. Também no ano de 2010, o curso de Pedagogia realizou um processo 

seletivo cujo edital solicitava como pré-requisito a análise de currículo e a 

experiência em docência; os graduandos de outros cursos foram indicados por 

coordenadores, professores de estágio e de projetos de extensão. 

Em relação ao conhecimento, muitos não tinham noção do que era o 

Programa ou nunca tinham ouvido falar sobre ele. Alguns monitores o entendiam 

como sendo composto por uma gama de atividades diversas para os alunos da 

escola. Aproximadamente cinco monitores responderam que entendiam o Mais 

Educação, “como um projeto para trabalhar os alunos com dificuldades” (Monitores). 

Outros monitores entendiam o programa como “um período integral”, “como 

se fosse aula de reforço”, ou como uma diversificação de atividades para os alunos. 
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Observa-se claramente em relação a esses depoimentos, que não houve em 

momento algum nenhum diálogo entre a coordenação geral do programa Mais 

Educação no município nem com as coordenações locais nas escolas. Portanto, os 

monitores ao iniciarem as atividades do Mais Educação, estavam totalmente 

despreparados e nem tinham noção que que era o iria acontecer na escola. 

 

6.1.2.1.2 Quanto à participação em processos de formação e reuniões pedagógicas 

 

Apesar de serem considerados como os “novos agentes do processo 

educativo” (BRASIL, 2009), responsáveis pelas atividades desenvolvidas no 

contraturno das escolas e pela formação “integral” proposta pelo programa, 80% dos 

monitores que atuavam nesse período não participaram de nenhum processo de 

formação e de nenhuma reunião pedagógica ou administrativa nas escolas, segundo 

depoimentos, alguns receberam “somente orientação com a supervisora da escola” 

(Monitores).  

Outros declararam que nunca estiveram em nenhuma reunião da escola, ou 

sequer conheciam os professores que trabalhavam no outro turno da escola, 

demonstrando que esses monitores, apesar de estarem fazendo parte do processo 

pedagógico e de aprendizagem dos alunos das escolas, não eram considerados 

pelas mesmas como elementos contribuidores nesse processo, ressaltando que um 

dos objetivos do Mais Educação é melhorar a qualidade do ensino nas escolas, e a 

proficiência no Ideb, e são os monitores que irão trabalhar em algumas oficinas, 

como as de alfabetização e letramento, ou as de matemática, com as dificuldades 

apresentadas pelos alunos. 

A falta de formação prévia pode se tornar um fator significativo para o 

desenvolvimento inadequado das atividades nas oficinas e, com isso, comprometer 

a qualidade das atividades oferecidas pelo Programa Mais Educação. 

De acordo com as diretoras e coordenadoras, participantes da roda de 

conversa, o programa Mais Educação foi amplamente divulgado entre toda a 

comunidade escolar, por meio de reuniões, conversas informais, dentre outras 

formas. 

Mas, contrariamente à fala dos monitores, os pais e os próprios alunos 

participam muito pouco. Os monitores não têm acesso aos materiais, não planejam 

com os professores, assim, entende-se que os demais funcionários da escola não 
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tem conhecimento do programa, seu desenvolvimento, sua função, pode-se 

perceber que não há consenso nas respostas e os dados evidenciados da 

participação da comunidade escolar.  

Quanto aos processos de formação e estudos realizados nas outras escolas 

participantes, as diretoras e coordenadoras pouco se manifestaram, deixando com 

esse silêncio a certeza de que não houve nenhum, processo de estudo ou formação, 

na implantação do programa. 

  

“Houve estudo sim, houve muita discussão, houve muita dificuldade. 
Houve muita resistência, para conquistar o coordenador. Nós quase 
tivemos que assim, é chutar o balde, porque não, ninguém queria, 
todo o mundo achava difícil. Não conseguia ninguém pra coordenar”. 
(Qualidade). 

  

“A gente não teve formação através do governo, a única que a gente 
tem, é através de web conferência, de leitura de leis, etc. Como que 
o monitor vai dar conta de trabalhar com a oficina de direitos 
humanos, ou o uso eficiente da água? (Direitos Humanos). 

 

Os manuais operacionais, os cadernos de apoio e a Série Mais Educação do 

programa, não apresentam nenhuma orientação de como deve ser realizada a 

apresentação à comunidade escolar, portanto, fica a critério de cada escola de como 

fazer essa apresentação. No caso das escolas pesquisadas, cada uma fez a 

divulgação do programa da sua maneira, não existiu como combinação entre elas. 

Em relação aos estudos dos manuais, portarias, entre outros, faz-se de extrema 

necessidade este estudo, pois do contrário não se pode compreender, ou entender a 

implantação e o andamento do programa, sem um estudo prévio.  

 

6.1.2.1.3 Quanto ao conceito de Educação Integral 

 

Em relação ao conceito de educação integral, os monitores não têm uma 

concepção teórico-prática dessa definição, o que se observa é que tempo integral, 

ampliação de jornada e educação integral são entendidos como sinônimos. 

Pode-se observar essas definições através das respostas apresentadas pelos 

monitores. 

 

“Formar parcerias com toda a comunidade”. (Monitor). 
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 “Educação Integral é ocupar todos os lugares, é sair da escola, formar a cidadania, etc.”. 

(Monitor). 

 

 Nesses depoimentos, os monitores, mesmo sem ter o conhecimento prévio sobre o 

assunto, incitam o princípio das Cidades Educadoras, pois: 

 

Restituir a condição de ambiente de aprendizagem à comunidade e 
transcender à escola como único espaço de aprendizagem 
representa um movimento de construção de redes sociais 
educadoras e de cidades educadoras. A comunidade e a cidade 
apresentam diferentes possibilidades educacionais e de construção 
de conhecimento por meio da observação, da experimentação, da 
interação e, principalmente, da vivência (PASSO A PASSO, 2013, p. 
28). 

 

Entretanto, outros Monitores têm uma visão diferente do que seja essa Educação 

Integral, conforme os seguintes depoimentos:  

 

“Seria um tempo em que os alunos teriam para estudar, mas também para fazer algumas 
atividades para aprender além da sala de aula, acrescentando, conhecimento”. (Monitor). 
 

“Seria um período maior que o aluno possa ter um aproveitamento 
melhor, onde ele como educando possa desenvolver as atividades 
escolares em maior tempo, organizando-as de forma a ter um 
rendimento satisfatório e ter também a possibilidade de poder 
trabalhar com as dificuldades destes educandos. Seria também uma 
oportunidade de os professores desenvolverem atividades que não 
poderiam ser feitas em período único, ou seja, que fosse período 
integral”. (Monitor). 

 
 
“Para mim Educação Integral, seria uma escola que o aluno passe o tempo todo na mesma, 
com atividades diferentes.” (Monitor). 

 
“Uma escola de qualidade que consiga atender às ‘inúmeras’ dificuldades da escola.” 

(Monitor). 
 

“Uma educação de atividades diferenciadas, com atividades diferenciadas, não 
reproduzindo o que já foi feito na sala de aula” (Monitor). 

 
Os conceitos, ou definições apresentados por esses monitores, ainda que não 

atinjam o patamar de entendimento do que seja realmente uma educação integral, e, 

principalmente, ao objetivo de se atingir essa educação, proposto no Mais 

Educação, demonstra que esse é um termo ainda polêmico e de que é necessário 

muito estudo e preparo para desenvolver atividades na perspectiva de uma 
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educação integral. E que apesar da falta de preparo deles, eles possuem uma visão 

de que essa educação que a escola oferece, não atende mais às expectativas dos 

alunos e de que é preciso inovar, criar e diferenciar de tudo o que já é oferecido pela 

escola no turno regular. E a falta dessa inovação e criação é que tem desestimulado 

os alunos a retornarem no contraturno para participar das atividades oferecidas pelo 

programa Mais Educação. 

 

6.1.2.1.4 Quanto à relação, ampliação da jornada e qualidade do ensino 

 

As opiniões sobre a relação entre qualidade do ensino e ampliação da jornada 

são divergentes, mas pode-se dizer que, de acordo com os monitores, a qualidade 

do ensino não está diretamente ligada à ampliação da jornada escolar, ou seja, para 

eles, ampliar a jornada escolar não é garantia de ensino de qualidade, mas eles 

acreditam que ampliar é válido, pois aumenta a oferta de as oportunidades e que o 

tempo da escola regular é pouco.  

 

“Depende do planejamento das atividades, para que o professor possa atuar de 
forma mais completa, só ampliar a jornada não melhora o ensino”. (Monitor). 

 

“Ampliar é válido sim, pois os alunos podem vivenciar estratégias de ensino 
diferenciadas, permitindo o desenvolvimento de habilidades não desenvolvidas 
previamente”. (Monitor). 

 

Ampliar a jornada escolar pode melhorar o que é oferecido pela escola e criar 

novas oportunidades aos alunos, conforme assinalou esses depoimentos, mas é 

necessário que a escola repense sua prática, sobre o que ela está oferecendo aos 

alunos, reveja seu Projeto Político Pedagógico, envolva mais a comunidade em que 

ela está inserida, na tomada de decisões, para que essa ampliação da jornada 

escolar seja efetivada para a melhora do ensino e do processo de aprendizagem. 

Quanto às respostas das diretoras, duas delas acreditam que depende do 

monitor que desenvolve a oficina, mas para a diretora Oportunidade, “há uma 

ligação entre muito grande entre alguns macrocampos, por exemplo, um trabalho 

que foi desenvolvido numa oficina no xadrez, pode levar a essa direção, para um 

desenvolvimento em sala de aula”. 
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Mas a diretora Direitos Humanos alega que a escola Y não tem jornada 

estendida e o Ideb dela é 7; na opinião dela, então, ampliação de jornada com 

qualidade de ensino são coisas diferentes. 

As diretoras quando questionadas se as aulas de bordado, violão, banda, 

dança, congo, entre outras atividades oferecidas pelas escolas nos macrocampos 

auxiliam na melhora da qualidade do ensino, na proficiência no Ideb, se estão 

contempladas no currículo da escola, ou se são trabalhadas isoladamente elas 

argumentam que: 

 

“São atividades extracurriculares”. (Direitos Humanos). 

“Vai ter influência, vai refletir na aprendizagem, ela está 
desenvolvendo habilidades, capacidades, pra ele lá no português, na 
hora que estiver lendo, ele ter a capacidade de centrar e concentrar, 
na hora de resolver uma atividade de matemática, o xadrez vai dar a 
ele a capacidade de raciocínio rápido, aparentemente, nós 
trabalhamos nessa perspectiva”. (Qualidade). 

 

As diretoras concordam entre si quando afirmam que essas atividades são 

extracurriculares, que elas desenvolvem aptidões e habilidades nos alunos, apesar 

de não estarem contempladas no currículo, nos projetos políticos pedagógicos das 

escolas e nem na documentação escolar dos alunos. 

Observa-se que a escola está oferecendo nessa ampliação da jornada 

escolar, mais do mesmo, quando relacionadas ao macrocampo acompanhamento 

pedagógico, são as mesmas atividades oferecidas no turno regular da escola, só 

que no contraturno, assim não podemos afirmar que essa ampliação através do 

Mais Educação pode contribuir para melhorar a qualidade do ensino ofertado por 

elas.  

Quanto à questão dessas atividades constarem na documentação dos alunos, 

por determinações legais da superintendência regional de ensino, órgão que 

inspeciona e fiscaliza a educação e as atividades escolares no município, essas 

atividades para constarem no currículo formal da escola têm que estar aprovadas 

por esse órgão e ministradas por profissionais legalmente habilitados, em cursos de 

graduação correspondentes à área trabalhada. 
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6.1.2.1.5 Quanto à forma como são desenvolvidas as atividades e a seleção dos 
alunos participantes 

 

Como não existe um planejamento realizado entre professores e monitores, 

como não há um planejamento feito com a equipe da escola, cada um desenvolve 

as suas atividades de acordo com as necessidades da turma, com seu 

conhecimento, e o cotidiano dos alunos que participarão destas atividades. Alguns 

monitores também desenvolvem suas atividades aleatoriamente, buscam sugestões 

na internet, em livros, em conversas com outros monitores, que já atuam no 

programa há mais tempo. 

 

“Depois de uma sondagem com os alunos, sobre o que estão 
estudando e o que eles gostariam de estudar, o foco é trazer 
atividades que vão fazer os alunos se interessarem pela aula, sem 
desviar dos conteúdos”. (Monitor). 

 

Outros monitores elaboram suas atividades a partir do interesse de cada aluno. 

“Dependendo do interesse de cada aluno e de suas habilidades”. (Monitor). 

Alguns itens que prejudicam, o desenvolvimento das atividades na opinião 

dos monitores são: a má distribuição dos horários, a falta de definição de turmas que 

deveriam ter mais prioridade e um maior tempo destinado a essas turmas, é a 

exposição da importância do programa e da frequência aos alunos e aos pais, são 

as salas inapropriadas para o desenvolvimento das atividades, e as dificuldades de 

acesso aos materiais destinados às oficinas, principalmente observado pelos 

monitores, a falta de comprometimento dos pais em relação à vida escolar dos 

filhos. 

Outro fator relevante na opinião de alguns deles são as “oficinas mistas, que 

não despertam o interesse de alguns alunos” (Monitor), essa questão está alheia às 

decisões da escola que escolhem suas atividades através dos macrocampos 

estabelecidos pelo MEC, no plano de atendimento das escolas, mas acredito que 

isso é uma questão de organização e planejamento interno, pois a escola tem 

autonomia para redirecionar as atividades das oficinas. 

Planejar atividades a partir dos interesses dos alunos é válido, porém as 

atividades desenvolvidas por eles raramente estão relacionadas com o planejamento 

e as atividades que são desenvolvidas pelos professores do ensino regular. Como 

melhorar a qualidade do ensino e a proficiência no Ideb se não há uma conexão 
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entre os dois turnos, entre professor e monitor? O que se observa quando as 

atividades desenvolvidas no contraturno estão desvinculadas com as atividades do 

turno regular, é que são duas escolas funcionando no mesmo lugar em turnos 

diferentes, uma não tem nada a ver com a outra. Não se estabelece uma educação 

integral, nesses quadros de atividades, o que se tem é apenas uma proposta de 

ampliação mal direcionada e desinteressante. 

Pode-se perceber que a falta de participação dos pais na vida escolar dos 

filhos é um fator que atrapalha também as atividades do Mais Educação, e nessa 

falta de participação observa-se que a escola não prioriza esse envolvimento nessas 

atividades.  

Outro problema de grande relevância também é a falta de uma maior 

participação dos alunos dos anos finais nas atividades propostas pelo programa, por 

mais interessantes que elas sejam, eles não se sentem estimulados para retornarem 

à escola, no contraturno, esse fato tem se revelado como um fator preocupante, em 

relatos de experiências e algumas pesquisas que estão sendo finalizadas pelo país, 

e também são apresentadas nos estudos de Veloso (2013), Coelho (2013), 

Cavaliere (2009), entre outros. 

Observa-se na fala das diretoras que a falta de uma formação, de uma 

preparação dada a elas para receber o programa foi um dos fatores agravantes para 

que houvesse certa rejeição a ele. O medo do desconhecido fez com que a falta de 

entusiasmo e interesse despertasse em algumas diretoras a vontade de devolver a 

verba e desligar a escola do programa. 

Constata-se a partir desses problemas apresentados que pouca importância 

tem sido dada às atividades desenvolvidas no Mais Educação nas escolas 

estudadas, tem-se a impressão que a escola vê os monitores com intrusos, alguém 

que incomoda, que não tem importância e que professores ou outros funcionários da 

escola não sabe quem são esses monitores ou o que fazem na escola. 

Se houvesse uma grande parceria entre professor e monitor, família, escola, 

com certeza poderia se atingir o que se objetiva no Mais Educação, uma educação 

na perspectiva de educação integral e que essa ampliação de jornada, quase mal 

sucedida, poderia se transformar em um contexto de aprendizagens amplas e 

significativas. 

Quanto à seleção dos alunos participantes das atividades, pode-se dizer que 

com exceção das escolas que já eram de tempo integral, as demais utilizaram o 
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critério de seleção estabelecido pelo manual operacional. Mas apesar de o programa 

sugerir que sejam inseridos no mínimo 100 alunos, esse número é muito pequeno 

para que se atinja a meta de melhorar a proficiência no Ideb, pois poucos, no caso 

das escolas maiores serão beneficiados com as atividades, principalmente as do 

macrocampo acompanhamento pedagógico, que objetiva melhorar a defasagem e 

as dificuldades de aprendizagem. 

 

6.1.2.1.6 Quanto ao repasse e distribuição dos recursos para execução do programa 
Mais Educação 
 

Pode-se considerar que um dos principais percalços apontados pelas 

diretoras é a dificuldade de gastar as verbas e a reprogramação delas. 

 

“A verba é muito mal distribuída” (Melhoria). 

“[...] no ano de 2012, tivemos a oficina na área de ciências, no ano seguinte a gente 

tem a mesma oficina, então o material que a gente já comprou, não vou precisar 

comprar novamente, mas a verba vai destinada para aquilo” (Formação). 

 

A verba destinada à contratação dos monitores é baixa de acordo com as 

diretoras, e isso dificulta a contratação deles.  

A má distribuição nos repasses dos recursos e a falta de autonomia das 

escolas para efetuarem seus gastos, pois o programa envia uma relação com a 

distribuição de kits operacionais já determinados, de acordo com os macrocampos, 

faz com que os materiais que serão adquiridos nem sempre atendam às 

necessidades das escolas, que elas poderiam adquirir e comprar o que necessitam 

para a realização de outras oficinas. 

Diante dessas dificuldades, algumas empresas estão se apresentando às 

escolas e vendendo os kits completos, conforme mostra o depoimento dessa 

diretora: 

 

“Tem empresa que já está vendendo os kits completinhos daquela ou 
dessa oficina. Mas a gente fica assim parece meio amarrada, né, não 
pode comprar outra coisa, pra comprar a gente precisa pedir 
autorização, né? É necessário justificar, porque a gente fica com 
medo de gastar a verba, depois tem que repor esse dinheiro. Então 
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acho complicado, muitas vezes a gente fica em dúvida em relação a 
um determinado produto, se é bem de custeio ou de capital, a gente 
tem dúvidas e não tem pessoas para esclarecer, a gente pesquisa, 
procura e não está encontrando. Por exemplo, a gente queria muito 
uma bandinha rítmica, liguei no Ministério da Educação, pesquisei 
até no tesouro nacional e nada”. (Diretora Formação).  
 

“O despreparo dos nossos governantes, eles jogam a verba na escola, não prepara 

a escola para dar conta de gastar essa verba” (Direitos Humanos). 

Outro ponto levantado pelas diretoras é quanto à verba destinada ao 

pagamento dos monitores, que não pode ser considerada como um salário, mas sim 

como um auxílio alimentação e transporte, visto que os monitores assinam o termo 

de voluntariado. O valor repassado era de R$ 60,00 por turma, e o monitor pode 

atender até no máximo cinco turmas. 

O manual da educação integral para obtenção de apoio financeiro através do 

Programa Mais Educação, pelo programa Dinheiro Direto na escola, PDDE/Integral, 

da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad), dispõe 

de telefones, e-mails, sites e web conferências, para o esclarecimento de dúvidas e 

outras informações, como o recebimento e a forma de gastar as verbas e como fazer 

a prestação de contas. 

A grande reclamação das diretoras é que apesar das várias formas 

disponíveis para se fazer esse contato, muitas vezes ele não acontece, por falhas de 

comunicação e falta de esclarecimentos nas informações prestadas por telefones, 

nos manuais e nos e-mails, que muitas vezes não são respondidos. 

Quanto às empresas que estão organizando esses kits e tentando vender às 

escolas, isto mostra uma forma de induzir a compra de seus produtos, visto a 

facilidade que oferecem, pois elas não precisam fazer cotações de preços, pois as 

empresas já oferecem os três orçamentos necessários à prestação de contas das 

escolas. 

Pela facilidade oferecida, as escolas ficam tentadas, adquirem esses kits, que 

nem sempre vão atender a essas necessidades e que provavelmente vão ficar 

armazenados em algum lugar na escola, evidenciando com isso, mau emprego do 

dinheiro público. 

Outro problema enfrentado pelas escolas é a reprogramação das verbas que 

são estabelecidas nos planos de atendimento das escolas, pois o que não for gasto 

num determinado ano, precisa ser reprogramado para o ano seguinte, e as vezes 
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causa muito transtorno às diretoras, que são as responsáveis legais na prestação de 

contas e no gasto desse dinheiro público, conforme a fala dessa diretora: 

 

“Tem um plano de atendimento, assim a verba que a nossa escola 
recebeu, foi uma verba significativa pelo número de alunos, 
R$112.000,00, o que acontece é que quando a gente estava 
executando o plano de 2010, chegou uma verba em novembro, como 
a gente ia gastar esse dinheiro de novembro a dezembro? Então a 
verba foi reprogramada, ai aquele plano foi executado no ano 
seguinte, e depois que a gente cadastrou menos alunos é que veio 
aquela lei falando que quando reprograma a verba, perde 30% do 
valor total, então nossa verba esse ano diminuiu bastante, e a gente 
está tendo dificuldade agora para cumprir o que está no plano”. 
(Formação). 

 

As diretoras não sabem como gastar, pois a verba é casada, ou seja, uma 

oficina está precisando de material, mas a verba tem que ser gasta com outra 

oficina. Nota-se assim uma falta de autonomia das escolas em gerir essa verba de 

acordo com suas reais necessidades. 

 

6.1.2.2 Percalços do Programa Escola a Tempo Inteiro 

 

Um dos principais percalços encontrados na implantação da Escola a Tempo 

Inteiro é, sem dúvida, a ocorrência de diferentes oportunidades que são 

proporcionadas aos alunos que participam das Atividades de Enriquecimento 

Curricular, e que não são proporcionadas aos alunos que não participam, pois, como 

não são obrigatórias, não garantem uma aprendizagem significativa, em 

determinados conteúdos, como o inglês, para todos os alunos, assim os que não 

participam dessas atividades, não são beneficiados pela aprendizagem desse 

conteúdo. 

A desconexão das AEC com as Atividades Curriculares e a restrição de 

conteúdos, que nem sempre são adequados ou adaptados à realidade local das 

comunidades, também é um grande percalço para o sucesso da Escola a Tempo 

Inteiro. O acompanhamento aos estudos é feito de várias maneiras, em algumas 

escolas é utilizado de forma totalmente burocrática, e em outras conforme as 

necessidades das crianças, portanto, não há um eixo comum de realização das 

atividades apesar de que as escolas pertencem a um mesmo agrupamento. 
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Os professores que desenvolvem as Atividades de Enriquecimento Curricular 

são contratados pelos municípios, não usufruem de muitos benefícios contratuais e 

muitas vezes recebem seus pagamentos atrasados, pois o financiamento nem 

sempre está à disposição dos municípios para esse repasse no período previsto. 

Há também uma preocupação de pesquisadores e professores sobre a 

questão da hiperescolarização das crianças que participam das AEC, pois elas 

passam muito tempo na escola e ainda levam tarefas para serem feitas em casa. 

Outro problema evidenciado é que as atividades são as mesmas para todo o país e 

não necessariamente atendem aos interesses das crianças nem às necessidades 

das escolas. 

Os professores que desenvolvem as AEC tendem a escolarizar essas 

atividades, e o ensino do inglês, integrante dessas atividades, deveriam fazer parte, 

segundo Cosme e Trindade (2007), do currículo formal da escola, pois assim 

garantiriam o acesso universal de todos os alunos a esse conteúdo. 

 

6.1.3 Terceira categoria: Contribuições dos Programas Mais Educação e 
Escola a Tempo Inteiro para as escolas pesquisadas 
 

Essa terceira categoria, construída a partir da roda de conversa com os 

monitores, coordenadoras e diretoras, e também nas entrevistas, análises de 

documentos oficiais e escolares em Portugal, tem por objetivo identificar as 

contribuições do Mais Educação e da Escola a Tempo Inteiro para as escolas 

pesquisadas. 

 

6.1.3.1 Contribuições do Programa Mais Educação 

 

Por unanimidade selecionada nos relatos das diretoras, a maior contribuição 

do programa, apesar de todas as polêmicas que as envolvem, foram as verbas 

recebidas pelas escolas, pois apesar de todas as dificuldades encontradas, sem elas 

a execução do programa seria inviável, levando-se em consideração de que as 

escolas não possuem recursos próprios e nem recebem verbas oriundas de outras 

fontes, além do governo federal. 
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Outro ponto salientado foi o conhecimento diferenciado proporcionado aos 

alunos, a importância que é dada à criança dentro do programa, pois sem ela o 

programa não existiria. 

A diretora Qualidade ressalta também “a geração de renda, para as famílias, 

com a venda de artesanato feito pelos alunos, nas atividades de trabalhos manuais”. 

A oportunidade que a criança tem de participar mais tempo na escola em 

situação de aprendizagem foi destacada também como a possibilidade de a escola 

proporcionar um “celeiro de aprendizagens”, conforme ressaltou a diretora 

Diversidade. 

 A convivência, a formação integral, a tentativa de melhorar o Ideb também 

foram destacados como contribuições do programa, mas em qual perspectiva será 

essa formação integral não foi possível vislumbrar nas respostas das diretoras. 

Outra contribuição destacada pelas diretoras foi em relação à questão do 

tempo, que o aluno passa na escola, em relação a esse aspecto, a diretora Direitos 

Humanos faz o importante questionamento: 

 

“E que tempo integral é esse que nós vamos oferecer a essa criança, 
né, para esse aluno que está conosco, é só de tempo, é só de lugar, 
o que é isso né, que é isso que nós vamos oferecer, que espaço é 
esse a que a escola se destina, né?” (Direitos Humanos). 

 

Essa questão é muito polêmica, pois o tempo que tem que ser oferecido ao 

aluno, tem que ser de qualidade, de aprendizagem e não apenas ocupação de 

horas, de puro preenchimento de carga horária. 

 Para a diretora Oportunidade, a grande contribuição do Mais Educação “é 

que nós recebemos essas crianças, elas agora têm um lugar para ficar”; nessa 

visão, a escola passa a ser o local onde os pais, que precisam trabalhar ou por 

outros motivos, deixam seus filhos, com segurança e proteção, onde vão ocupar seu 

tempo livre, com situações de aprendizagens, sejam elas quais forem. 

O compromisso dos monitores com a escola, com os alunos, respeito com a 

equipe da escola, e o desenvolvimento das oficinas por meio de atividades 

diferenciadas foi outro fator que mereceu destaque por parte das diretoras, conforme 

depoimentos das diretoras Formação e Qualidade. 

“[...] as aulas também eram diferenciadas, muito boas”. (Qualidade). 
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“As aulas diferenciadas, muita criatividade, o laboratório, eles faziam experiências 

com os alunos, muito bacana mesmo. Então eu ficava extremamente admirada com 

esse pessoal das ciências (Formação). 

 

Em momento algum foi possível destacar, nas falas das diretoras, a 

contribuição do programa nas escolas, na perspectiva de educação integral, 

conforme está presente nas propostas de implantação do Mais Educação.  

 

6.1.3.2 Contribuições do Programa Escola a Tempo Inteiro 

 

A partir das análises de documentos, mediante entrevistas realizadas, pode-

se destacar como contribuições do programa, por meio das Atividades de 

Enriquecimento Curricular, as AECs, a oferta a nível nacional desse programa, que 

consegue atender todas as famílias em suas necessidades, principalmente 

garantindo aos seus filhos, um lugar que eles possam ficar enquanto seus pais estão 

em atividade laboral e a confiança dos pais depositadas no programa. 

Uma maior interação e socialização entre os alunos e entre as escolas, a 

garantia de maior oportunidade para que as crianças possam frequentar atividades 

como o inglês e a música, que, antes, só seriam possíveis em outros 

estabelecimentos de ensino também é uma importante contribuição do programa. 

A criação de várias parcerias efetivas, como escolas de músicas, instituições 

recreativas, dentre outros e a transferência de recursos financeiros para a 

administração local da escola e do agrupamento, induzindo assim uma perspectiva 

de maior autonomia de gestão administrativa e financeira é um ponto forte de 

contribuição. 

Observa-se, ainda, que as AECs trouxeram benefícios às escolas e aos 

alunos participantes das atividades; pesquisas como as de Cosme e Trindade (2007) 

demonstram que algumas crianças entrevistadas, gostam de ficar na escola, não se 

sentem hiperescolarizadas, pois na escola estão em companhia de outras crianças e 

em casa ficariam sozinhas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os debates atuais sobre a ampliação do tempo de permanência dos 

estudantes nas instituições escolares trazem novamente em cena os 

questionamentos sobre a formação integral desses estudantes e às definições 

controversas do que seja realmente uma “educação integral”. 

As atividades realizadas no contraturno das escolas estão se tornando 

experiências esvaziadas pedagogicamente e acontecendo com o único intuito de 

preencher o tempo, tirando as crianças e os jovens das ruas, deixando-os longe das 

mazelas da sociedade e procurando atender às famílias que não tem onde deixar 

seus filhos durante suas jornadas de trabalho, como é o caso de Portugal.  

Previstas no Programa Mais Educação, essas atividades não fazem parte das 

propostas de aprendizagem e não estão totalmente contidas nos Projetos Políticos 

Pedagógicos das escolas, não incorporam seu currículo e não estão relacionadas 

com as atividades que são desenvolvidas no turno regular, o mesmo acontece com 

as Atividades de Enriquecimento Curricular, que mesmo presentes no Projeto 

Curricular do Agrupamento e no plano Anual de Atividades, também não estão 

relacionadas em seu currículo formal. 

Mesmo assim, os programas Mais Educação e Escola a Tempo Inteiro 

possibilitaram o desenvolvimento de ações importantes nas escolas pesquisadas, 

oportunizando essas crianças e jovens, à participação em outras atividades que não 

as do currículo formal.  

As atividades selecionadas a partir dos macrocampos estabelecidas nos 

planos de atendimento das escolas e na Proposta Curricular do Agrupamento de 

Escolas pesquisado podem confinar-se a algumas atividades da educação não 

formal, mas oferecem oportunidades relevantes para alcançar outro patamar de 

educação escolar.  

A escola na concepção de educação integral não executa sozinha todo o 

programa, mas articula com outros atores sociais na ampliação de tempos, espaços 

e oportunidades oferecidos aos(as) alunos(as) nela matriculados. Os Programas 

Mais Educação e Escola a Tempo Inteiro, por intermédio das Atividades de 

Enriquecimento Curricular, precisam ser vistos como um laboratório de experiências 
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culturais, sociais e históricas em que a realidade e o conhecimento adquirem novas 

formas.  

No que concerne às propostas de educação integral, o que ocorreu com as 

experiências de ampliação da jornada escolar, estudadas através dos Programas 

Mais Educação e Escola a Tempo Inteiro, é que elas não atingiram o patamar dessa 

proposta de educação, foram apenas experiências de Escola de Tempo Integral, 

visto que em Portugal, ao contrário do Brasil, todas as escolas do país contemplam 

as Atividades de Enriquecimento Curricular.  

O despreparo das diretoras e coordenadoras para receber o programa Mais 

Educação e, consequentemente, o despreparo dos monitores para desenvolverem 

suas atividades, a falta de diálogo entre eles e os professores e o descrédito 

atribuído a este foram fatores relevantes para que o programa não se efetivasse 

como previsto nos termos legais e não cumprisse com seu papel, no dia a dia das 

escolas.  

Apesar de estar numa posição não muito favorável, entre os países europeus 

avaliados pelo Pisa, Portugal está bem à frente do Brasil no que diz respeito às 

propostas de ampliação da jornada escolar, lembrando que os dois países iniciaram 

seus programas de ampliação da jornada escolar praticamente juntos, ou seja, 

Portugal no ano de 2006 e Brasil em meados do ano de 2007. 

 As atividades de Enriquecimento Curricular são desenvolvidas de maneira 

organizada, participativa — embora facultativas — com o conhecimento e apoio e 

aprovação dos pais, e, apesar da frequência, não se observa evasão no decorrer do 

ano letivo; essas atividades podem contribuir para a melhora no desempenho dos 

alunos nas avaliações externas e de larga escala, criando também oportunidades 

para que os alunos frequentem outras atividades. 

A pesquisa evidenciou que os programas Mais Educação e Escola a Tempo 

Inteiro, analisados nos dois países, demonstram também uma perspectiva de 

política assistencialista e de proteção integral à criança e ao adolescente, 

incorporando à escola novas funções, além das que lhe são pertinentes. No caso 

brasileiro, observa-se que mesmo através de atividades diversificadas, tem-se 

oferecido mais do mesmo em algumas escolas e ainda não se obtêm respostas para 

a questão de que ampliar o tempo melhora a qualidade da educação, uma vez que 

essa melhora, indutora na qualidade do ensino e na elevação da proficiência no 
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Ideb, é um dos objetivos principais do Mais Educação, e foi o motivo que levou as 

escolas pesquisadas a serem inseridas no mesmo. 

A pesquisa evidenciou também que o programa Mais Educação não cumpriu 

o papel que estava previsto nos documentos de sua implantação, nas quatro escolas 

e no período pesquisado, ou seja, de induzir a educação integral nas escolas 

inseridas no programa. 

No entanto, as realidades investigadas atestam que a ampliação do tempo 

permite à escola, enquanto espaço social de apropriação, elaboração e 

reelaboração de conhecimento, incorporar em seu currículo atividades para o 

desenvolvimento de competências cognitivas e atitudinais necessárias para uma 

formação cidadã.  

As concepções presentes nas experiências pesquisadas configuram-se às de 

escola de tempo integral, onde os alunos cumprem um currículo formal e obrigatório 

num turno escolar e retornam em outro para participar de atividades diversificadas e 

desconectadas com o turno regular, mas as atividades desenvolvidas nas quatro 

escolas analisadas, ainda que não atendam todas as expectativas de educação 

integral, propostas nos documentos do Programa Mais Educação e da Escola a 

Tempo Inteiro, vêm revelando um esforço significativo na elevação da qualidade da 

educação para muitos(as) alunos(as).  

O programa Mais Educação foi nos últimos tempos o maior investimento do 

governo federal para impulsionar a educação integral nas escolas públicas do país, 

mas, nas escolas pesquisadas, esse objetivo não foi cumprido. Em meados do ano 

de 2014 e início de 2015, várias escolas espalhadas pelo Brasil estão desativando o 

Mais Educação porque o governo federal cortou o repasse de verbas para 

continuidade do programa, contrariando muitas propostas voltadas a escola de 

tempo integral, presentes em diversos discursos nas campanhas políticas. 

Ressaltando as dificuldades, os momentos e as experiências bem-sucedidas 

dos programas nos dois países, pode-se destacar como ponto comum, um contexto 

geral, é que ambos caminham cada vez mais para a estardartização dos resultados 

em detrimento aos processos, isso pode ser atribuído à cobrança desencadeada aos 

países em decorrência das avaliações de larga escala a que são submetidos, 

influenciados em grande parte pela globalização educacional. 

Outro fator interessante que pode ser observado no decorrer dessa pesquisa, 

é que no Brasil a ampliação da jornada escolar, ao contrário de Portugal, ainda não 
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foi estabelecida enquanto política pública educacional, e as ações estabelecidas 

para esse fim, se tornam propostas de governo e com a descontinuidade dos 

mesmos tendem a desaparecer. 

Assim, esta pesquisa conclui-se, mas permanece o compromisso de continuar 

o meu olhar para a realidade educacional brasileira, para a educação integral e para 

o interior das escolas, de modo a trazer contribuições significativas para as 

mudanças que se pretendem nas escolas estudadas e para estudos vindouros. 
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Objetivo Geral 

- Analisar as possíveis implicações e impactos causados na questão da aprendizagem dos alunos e alunas 

participantes das experiências de ampliação da jornada escolar nas escolas públicas municipais analisadas. 

 

Objetivo Específicos 

- Analisar as políticas públicas do MEC (legislação e projetos) e os programas governamentais que 

sinalizam a extensão do tempo diário na escola básica; 

- Discutir sobre as concepções de educação Integral encontradas nos documentos que legislam sobre os 

projetos de Educação Integral; 

- Identificar os novos papéis dos agentes educativos, estudantes universitários e educadores populares no 

contexto educacional, do Programa Mais Educação; 

- Identificar semelhanças e divergências entre os programas de ampliação da jornada escolar no Brasil e em 

Portugal; 

- Discutir as concepções de Educação Integral encontradas nos documentos que legislam sobre o Programa 

Mais Educação 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
 
Não foram identificados possíveis riscos aqueles que vierem a participar da proposta. 

No que diz respeito aos benefícios, verificamos que não são diretos, todavia, é um estudo de relevância e benefícios de 

cunho social e acadêmicos. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

A exposição do Projeto é clara e objetiva, feita de maneira concisa e muito bem fundamentada, permitindo- se concluir que 

a proposta de pesquisa em tela, possui uma linha metodológica bem definida, base da qual será possível auferir conclusões 

consistentes e, portanto, válidas. 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Apresentados a contento, conforme orienta a Resolução CNS/MS n.° 466/12, os Regimento e Regulamento Interno do 

Comitê de Ética em Pesquisa, campus Monte Alegre da Pontifícia. 
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Universidade Católica de São Paulo - CEP-PUC/SP e o Manual Ilustrado da Plataforma Brasil, disponíveis 

para consulta no site:  www.pucsp.br/cometica. 

 

Recomendações: 

 

Recomendamos que o desenvolvimento da pesquisa siga os fundamentos, metodologia, proposições, 

pressupostos em tela, do modo em que foram apresentados e avaliados por este Comitê de Ética em 

Pesquisa. Qualquer alteração deve ser imediatamente informada ao CEP-PUC/SP, indicando a parte do 

protocolo de pesquisa modificada, acompanhada das justificativas. 

 

Também, a pesquisadora deverá observar e cumprir os itens relacionados abaixo, conforme indicado pela 

Res. 466/12: 

 

a) desenvolver o projeto conforme delineado; 

b) elaborar e apresentar o relatório final; 

c) apresentar dados solicitados pelo CEP, a qualquer momento; 

d) manter em arquivo, sob sua guarda, por um período de 5 (cinco) anos após o término da pesquisa, os 

seus dados, em arquivo físico ou digital; 

e) encaminhar os resultados para publicação, com os devidos créditos aos pesquisadores associados e ao 

pessoal técnico participante do projeto; 

f) justificar, perante o CEP, interrupção do projeto. 
g) 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Não há, portanto, recomendamos à aprovação da pesquisa ao Colegiado do CEP-PUC/SP. 
 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 
 
Considerações Finais a critério do CEP: 
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SÃO PAULO, 08 de Maio de 2014. 
 

 

 

Assinado por: 

        Edgard de Assis Carvalho (Coordenador) 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DA ENTREVISTA REALIZADA COM O PAI DE 

ALUNO DA ESCOLA A TEMPO INTEIRO EM PORTUGAL 

 

1) Como você vê a política da Escola a tempo Inteiro? 

2) Qual é a participação dos pais nas atividades da escola? Vocês participam 

da gestão financeira da escola, da gestão pedagógica? 

3) Quanto à rotina escolar; como é a participação dos pais? Vocês são 

chamados com frequencia à escola? 

4) Como são tratados os problemas de natureza disciplinar? 

5) Que críticas ou elogios, ou pontos positivos e negativos, você faria à 

Escola a tempo Inteiro e às atividades de enriquecimento curricular? 

 6) E a relação família/escola? Como é tratada? 

7) Os pais são chamados a participarem das atividades da escola, tipo festa 

junina, ou outras festividades? 

 8) Quanto às notas das crianças, como a escola trabalha com as dificuldades 

de aprendizagem que as crianças apresentam? 

 9) Com que frequencia os pais são chamados à escola? 

 10) E os professores/as? Que críticas você faria, quanto ao desempenho dos 

mesmos? 

 11) Como é a relação da escola com os pais e encarregados de educação e 

qual a frequência das reuniões com os mesmos? 

12) Existe alguma taxa, ou mensalidade que são cobradas aos pais? Ou o 

ensino é totalmente gratuito?  

 13) Quais são as atividades que seu filho(a) participa nas propostas de 

Atividades de Enriquecimento curricular? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DA ENTREVISTA REALIZADA COM A PROFESSORA 

DA ESOLA A TEMPO INTEIRO EM PORTUGAL 

 

Sexo:  

Formação acadêmica:  

Tempo de profissão: 

Nível de ensino:  

Cargo: Professora (em anos letivos anteriores já exerci o cargo de Diretora de Turma 

e Representante de grupo disciplinar) 

Disciplina/conteúdo que leciona Inglês 

Você trabalha em uma escola agrupada? Sim (    ) Não(    ) 

Ou na escola sede? Sim (     )  Não (    ) 

 

1) Que Turmas que leciona? E há quanto tempo? 

2) Qual é o número de alunos por sala, ou quantos alunos são atendidos por vocês? 

3) O salário de um professor em Portugal é suficiente para que ele possa ter 

condições de vida razoável? Não. 

4) E a rotina da sua aula, como é conduzida? 

5) Como você vê o desempenho dos alunos que participam das AEC? 

6) E como é a rotina das crianças da Escola a. Tempo Inteiro? 

7) Você participa de reuniões pedagógicas, administrativas ou de planeamento? 

Como são feitas? 

8) E os pais? Participam da vida escolar dos filhos e da rotina da escola? 

9) Quanto à disciplina dos alunos, como são tratados os problemas desta natureza? 

10) Que críticas ou elogios você faria à Escola Tempo Inteiro e às Atividades de 

Enriquecimento Curricular? 

11) O que você entende por Educação Integral? Você acha que a Escola a.Tempo 

Inteiro pode ser vista como uma escola de educação integral? 
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APÊNDICE C – ENTREVISTA COM O PROFESSOR RUI TRINDADE DA 

UNIVERSIDADE DO PORTO - PORTUGAL 

 

1) De acordo com o relatório da avaliação internacional para o 1ª ciclo da 

Educação básica 2005- 2008 que avaliou as mudanças que ocorreram neste 

nível de ensino, destaca-se a questão dos agrupamentos de escolas e as 

atividades de enriquecimento curricular. Como o senhor vê esta “nova”, 

digamos assim, estrutura curricular do 1 ciclo da educação básica? 

2) Uma questão em alta nas políticas educativas é a questão da ampliação da 

jornada escolar e a perspectiva de uma educação integral. Na sua opinião, 

seria possível definir a política da escola a tempo inteiro como uma política de 

educação integral? Por quê? 

 

3) E dentro de uma perspectiva curricular, como definiria um currículo de 

educação integral? 

 
4) Qual é a sua visão em relação à escola de tempo integral, visto que existe 

uma crítica na perspectiva de alguns estudiosos sobre o assunto, sobre os 

recursos (matérias e humanos) que são recebidos, a gestão da escola, a 

caracterização das atividades de enriquecimento curricular? 

 
5)  A escola hoje assume papéis que vão muito além da sua responsabilidade 

pedagógica e educativa. Como fica o currículo dentro destes novos papéis?  

 
6) Na sua opinião como deveria ser um currículo numa perspectiva de educação 

integral? Estamos nós educadores, preparados para assumi-lo? 

 
7)  Professor, o senhor é reconhecido nomeadamente no Brasil, por suas 

pesquisas sobre o Currículo. Como o senhor vê o currículo da escola pública 

brasileira e as políticas de ampliação de jornada escolar no Brasil? 

Obrigada! 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS MONITORES DO PROGRAMA 

MAIS EDUCAÇÃO 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

Escola em que trabalha: ...................................................................................... 

Formação: ............................................................................................................. 

Idade: .......................................Tempo em que atua como monitor: .................... 

 

1) Como você foi selecionado (a), convocado(a) para atuar o Programa Mais 

Educação?  

2) De que maneira o Programa Mais Educação foi apresentado a você? 

3) Você participou de algum processo de formação?  

4) Você participa de reuniões com professores, equipe pedagógica, ou reuniões 

administrativas e ou pedagógicas da escola? Planeja com os(as) professores 

(as)?  

5) O que seria para você uma Educação Integral? 

6)  Na sua opinião, ampliar a jornada escolas pode melhorar a qualidade do 

ensino que é oferecido na escola pública? Por quê?  

7) Como são desenvolvidas as atividades na sua oficina? 

8) Como é feita a apresentação do relatório das atividades que você 

desenvolve? 

9) E a frequência dos(as) alunos(as)? Como poderia ser definida? 

10)  Que críticas ou sugestões você apontaria para o melhor desenvolvimento 

das atividades do Mais Educação?  

11) E os pais? Como se envolvem ou participam das atividades?  
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APÊNDICE E – DEBATE COM AS DIRETORAS 

 

Frases que foram impressas em papel colorido e fixadas na parede: 

 

1) Que critérios são utilizados na seleção dos alunos participantes do Programa 

Mais Educação? 

2) Ampliar a jornada escolar através do Programa Mais Educação pode 

contribuir para melhorar a qualidade do ensino que é oferecido na escola 

pública, em especial na sua escola? 

3) Houve a participação de toda a equipe da escola em processos de formação, 

na implantação do Programa Mais Educação, estudo de manuais, resoluções 

com outros funcionários da escola? 

4) Destaque os obstáculos e dificuldades encontradas na execução do 

Programa Mais Educação. 

5) Quais são os pontos positivos do Programa? 

6) O Programa Mais Educação foi apresentado aos funcionários, pais, corpo 

docente e aos próprios alunos da escola? 

7) As atividades do Programa Mais Educação são contempladas no currículo 

formal da escola ou são atividades desenvolvidas isoladamente? 

8) Quanto à seleção dos monitores do Programa, como é realizada? Existe um 

momento de planejamento coletivo entre professores/monitores? Eles 

participam das reuniões pedagógicas e/ou administrativas da escola? 

9) Como fica a administração do tempo dentro do Programa Mais Educação? 

10) Quanto às verbas, a escola tem dificuldade em gastá-la? 
 

 
 
 




