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Manifesta-se sobre a implantação da Política

de Educação Integral em Escola de Tempo Integral

no Sistema Municipal de Ensino de Caxias do Sul.

1. Contextualização

Inicialmente, é importante considerar que a política é mais que um programa, pois

define  as  diretrizes  e  as  concepções  que  contemplam  a  cadeia  de  ações  que  dela

derivam. Tem como função orientar caminhos, normatizando sua realização. Uma política

estabelece intencionalidades que fundamentam programas, projetos e estratégias. Para

tanto,  ao  definir  a  política de educação integral  é  necessária  uma ampla reflexão de

educação integral que a direcionará, de modo a produzir um diagnóstico que apresente as

potencialidades e os limites das escolas e suas respectivas mantenedoras, bem como do

Município,  nos  aspectos  que  envolvem  de recursos  físicos,  humanos,  pedagógicos,

legais, sociais e políticos, a fim de definir aonde se quer chegar, como e quando. 

É importante também distinguir conceitualmente as expressões “educação integral”

e “educação em tempo integral”,  pois a segunda tem maior abrangência. A escola de

tempo integral pode ser um dos bons caminhos para atingirmos a educação integral, cujos

objetivos visam a formação do aluno independente do tempo de permanência, a qual toda

escola deve buscar.

 O conceito da “educação integral” define-se a partir de diferentes perspectivas e

enfoques, aqui apresentados, segundo estudos de Guará (2006), Massi (1999) e Carvalho

(1997): 

a) um primeiro, e certamente mais popularizado, compreende a educação integral

no registro da escola de tempo integral, com foco nas horas dedicadas aos estudos;

b) um segundo, aparece em estudos que abordam o desenvolvimento integral de

crianças e adolescentes, numa perspectiva dos sujeitos, e essa integralidade se processa
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pelo equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais, conectados

à educação e ao desenvolvimento das capacidades físicas, intelectuais, sociais e afetivas.

Apesar da preponderância eventual de um ou outro desses aspectos, essa perspectiva

compreende o  homem como ser  uno e integral,  que precisa  evoluir  plenamente num

processo de educação que se articula com o desenvolvimento humano; 

c) uma terceira compreensão visualiza a educação integral  pela perspectiva da

integração  dos  conhecimentos  em  abordagens  interdisciplinares  e  transdisciplinares,

focalizando especialmente o currículo escolar. A ênfase na articulação de conhecimentos

e  áreas  do  conhecimento,  que  objetiva  a  integralização  de  experiências  e  saberes,

considera que as práticas educacionais devem abrir-se às experiências e aos conteúdos

transversais. A interdisciplinaridade se funda na importância dada à unidade da realidade,

cuja  apreensão  é  compartimentada dentro  do  modelo  de  desenvolvimento  da ciência

moderna.  Questionando  esse  paradigma  que  desagrega,  fragmenta  e  formaliza  os

diversos campos do conhecimento em ciências específicas, estanques e sem visão de

totalidade, esta concepção de educação propõe uma estreita articulação curricular que

contemple o conhecimento de maneira mais abrangente, global e, portanto, integral;

d) uma  última  conceituação  da  educação  integral  decorre  da  necessidade  de

expansão das experiências  de aprendizagem e do tempo dedicado aos estudos pela

articulação  da  escola  com  as  muitas  ações  comunitárias  que,  em parceria  com ela,

podem compor um programa ampliado de educação no contra turno escolar, oferecendo

uma diversidade de vivências no conjunto de uma rede de projetos sociais e comunitários.

Essas  iniciativas  ocorrem  em  maior  ou  menor  aproximação  com  a  escola  e  com  o

currículo formal.

Observa-se que o conceito de educação integral atualmente difundido não descarta

nenhuma das perspectivas apresentadas e defende a experimentação de metodologias e

estratégias  diversificadas,  que  possam  oferecer  a  melhor  opção  de  desenvolvimento

integral  para  crianças  e  adolescentes,  de  acordo  com  o  contexto  social  e  político

específico em que vivem, oferecendo-se as alternativas mais adequadas a cada situação.

Essa educação integral não é tarefa somente de uma determinada instituição, realizada

por  um  só  grupo  de  profissionais  formados  para  esse  fim  e  que  compartilha

conhecimentos organizados em áreas ou componentes curriculares, por meio de práticas
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pedagógicas diversas e pertinentes à educação escolar. Esta concepção vem mudando

de maneira bastante rápida no nosso país desde o início dos anos 2000. 

Quando se  pensa  em educação  integral  de  crianças  e  adolescentes  é  preciso

considerar outras formas de educar, por meio da colaboração de outras instituições, de

modo a praticar uma educação de forma mais ampla, que inclua outros profissionais e

atores sociais para atuarem com a escola na tarefa de educar integralmente, envolvendo

as várias áreas do saber, do desenvolvimento humano e social. 

Por isso, a educação integral, implementada em nosso país nesses últimos anos,

vem  colocando  em  xeque  várias  ideias  até  então  hegemônicas  e  adotando  outras,

incluindo ideias previstas na Constituição Federal (1988) e na Lei de Diretrizes e Bases da

Educação  Nacional  (1996),  as  quais  preconizam  que  a  ação  de  educar  abrange

processos formativos e (quando fora do âmbito familiar)  passa a ser tarefa de toda a

sociedade (família, escola e comunidade). Assim, a escola tem o papel de articuladora e

gestora dos espaços e tempos, onde habilidades e competências emocionais,  sociais,

artísticas, físicas, éticas somam-se às cognitivas, até então preponderantes em qualquer

nível do ensino escolar.

De acordo com o Guia Percursos da Educação Integral: em busca da qualidade e

da equidade, coordenado por Lomonaco e Silva (2013):

Professores, gestores e educadores sociais começam a rever seus papéis, seus
conceitos, suas ideias sobre educação e sobre sua própria função, de modo a
poderem realizar as mudanças necessárias à implementação de uma educação
integral  abrangente.  Sem que  essa  transformação  ocorra,  corre-se  o  risco  de
serem desenvolvidas inúmeras ações sem que o essencial tenha sido revisto (p.
67). 

Portanto, ampliar o tempo de permanência na escola equivale a criar as condições

de tempo e de espaços para materializar o conceito de formação integral, aqui entendida

como aquela que considera o sujeito em sua condição multidimensional (física, cognitiva,

intelectual,  afetiva,  social  e  ética),  inserido  num contexto  de relações,  assim como o

desenvolvimento  de  dessas  dimensões  humanas  como  condição  de  cidadania,  num

projeto  democrático  de  sociedade.  É  desenvolver  novas  práticas  curriculares,

pedagógicas e de gestão que busquem conjugar maiores oportunidades de aprendizagem

com proteção social. 

Isso  significa  aumentar  o  tempo/quantidade  do  aluno  na  escola  para  trabalhar

“mais  possibilidades  novas”  e  não  para  fazer  “mais  do  mesmo”,  duplicando  a  carga

horária do currículo comum obrigatório, pois de nada adianta aumentar a quantidade se
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isso não se refletir em uma educação com maiores possibilidades e de melhor qualidade.

Essa  ampliação  possibilita  a  efetivação  de  novas  atitudes,  tanto  no  que  se  refere  à

cognição como à convivência social. Essas novas atitudes privilegiam os quatro pilares da

educação: o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a

ser (DELORS, 2001).

A intenção da política de educação integral ultrapassa, portanto a mera ampliação

de tempos, espaços e oportunidades educacionais e busca discutir e construir em nossas

escolas  espaços  de  participação,  favorecendo  a  aprendizagem  na  perspectiva  da

cidadania, da diversidade e do respeito aos direitos humanos. 

A ampliação do tempo diário de permanência do estudante na escola, previsto no

artigo  34  da  LDBEN,  só  faz  sentido  se  trouxer  uma reorganização  inteligente  desse

tempo, ou seja, possibilitar que os estudantes tenham acesso a condições que não teriam

se permanecessem voltados apenas para o currículo básico ou tradicional. Não se trata

de imaginar uma escola sem horários ou regras, mas de recriá-los em função de um

projeto  curricular  ambicioso  do  ponto  de  vista  das  oportunidades  formativas  na

perspectiva  da  aprendizagem  multidimensional  do  cidadão,  em  respeito  aos  direitos

humanos e à diversidade.

A implantação da escola de tempo integral oferece uma condição fundamental para

desenvolver a educação integral, no entanto aumentar o tempo do aluno na escola não é,

por  si  só,  capaz  de  transformar  para  melhor  as  experiências  escolares.  Assim,  se  a

educação  integral  exige,  na  teoria,  mais  tempo  disponível  dos  estudantes,  dos

professores, de outros agentes sociais. Várias indagações emergem destes princípios de

modo a buscar respostas às perguntas: Como preencher essas horas a mais com outras

atividades, porém conectadas ao currículo básico? Como promover a ampliação destes

tempos e espaços na escola, de forma a compartilhar e coordenar a tarefa de educar e

cuidar entre profissionais da escola, profissionais de outras áreas, incluindo as famílias?

Como dinamizar uma escola de tempo integral que busque efetivar a educação integral e

consequente melhoria da qualidade da aprendizagem, da convivência social, de forma a

diminuir as diferenças de acesso ao conhecimento e aos bens culturais?

Portanto,  a  formação  da  criança  e  do  adolescente  em  tempo  integral  é

compreendida como um compromisso não só da escola, mas também da família e da

comunidade e, para isso, é preciso um novo arranjo educativo em conexão com todo o

Município, na oferta de ações intencionais e intersetoriais que envolvam as várias áreas

do saber e do desenvolvimento humano e social por meio da ampliação de tempos e
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espaços de aprendizagem, implicando na atuação de muitos sujeitos na tarefa de educar

e cuidar integralmente. 

2. Histórico

A escola  de  tempo integral  passou por  inúmeras  transformações no Brasil. As

discussões sobre educação integral são contemporâneas, no entanto o tema é recorrente

na história da educação brasileira desde a primeira metade do século XX, quando o tema

foi introduzido pelos defensores do movimento denominado Escola Nova. 

Anísio Teixeira (1900-1971) é seu maior representante, tendo como adeptos os

“pioneiros da educação” que, juntos com ele, em 1932, redigiram um manifesto à nação,

conclamando  por  uma  escola  pública,  laica,  obrigatória  e  gratuita,  que  tivesse  como

preocupação  a  formação  integral  das  pessoas  para  viverem  na  democracia.  Anísio

Teixeira implantou, quando secretário da educação da Bahia, na década de 1950, em

Salvador,  as escolas-parque, em complementação às escolas-classe, com o intuito de

oferecer  educação integral  às crianças,  em consonância com os princípios da Escola

Nova. Na década de 1960, seguindo esses mesmos princípios, foram implementadas as

escolas vocacionais e de aplicação no Estado de São Paulo. No entanto, o processo de

discussão  e  de  experimentação  relativos  à  educação  integral  foi  interrompido  com a

ditadura militar (1964-1984).

Na década de 1980, período de redemocratização do país, a proposta foi retomada

por  Darcy  Ribeiro  quando  estava  vice-governador  do  Rio  de  Janeiro,  com  a

implementação dos CIEPs – Centros Integrados de Educação Pública -, os quais eram

vistos  como espaço de ruptura  com a miséria  intergeracional,  que marcaram os dois

governos de Leonel Brizola no Rio de Janeiro (83/87 e 91/94) e de Alceu Collares no Rio

Grande do Sul (1991/1994), embora atualmente uma minoria dessas escolas mantiveram

seu funcionamento conforme a proposta inicial.

Mais recentemente, (1990 a 2000), outras experiências foram desenvolvidas, já em

outro  contexto  educacional  e  político,  surgiram:  os  CEUS,  Centros  Educacionais

Unificados, em São Paulo; o Bairro-Escola, em Nova Iguaçu; e a Escola Integrada, em

Belo Horizonte.

A Constituição  Federal  do  Brasil  (1988),  diz  que  a  educação  visa  ao  “pleno

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação

para  o  trabalho”,  por  isso,  o  ensino  deve  ser  ministrado  com base  no  princípio  que
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preconiza  “assegurar  a  igualdade  de  condições  para  o  acesso  e  a  permanência  na

escola”. Tais objetivos e princípios foram referendados em 1990, quando do advento do

Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/90, em seu artigo 53. 

Em 1993, a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/1993), estabeleceu

entre  outros  princípios  a  “universalização  dos  direitos  sociais,  a  fim  de  tornar  o

destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas”, por meio do

“respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços

de  qualidade,  bem  como  à  convivência  familiar  e  comunitária,  vedando-se  qualquer

comprovação vexatória de necessidade”.

Em  1996,  com  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  (Lei  nº

9.394/1996), no artigo 34, aponta para a ampliação progressiva da jornada escolar do

Ensino Fundamental para o regime de tempo integral, a critério dos estabelecimentos de

ensino.  Além  disso,  no  artigo  3º,  inciso  X,  admite  e  valoriza  as  experiências

extraescolares, sendo que no artigo 1º a Lei amplia os espaços e práticas educativas

dizendo que a educação abrange aspectos formativos que se desenvolve 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. 

A luta pela democratização da educação no Brasil tem caminhado na direção da

conquista  do  acesso das populações mais  desfavorecidas economicamente  aos bens

culturais produzidos pela sociedade brasileira e mundial. Nesse contexto, em 2007, pela

Portaria Interministerial nº 17 e, posteriormente, pelo Decreto Presidencial nº 7.083/2010,

o governo federal assume uma política indutora para a implantação da Educação Integral

nas escolas públicas brasileiras, lançando o Programa Mais Educação, com o objetivo de

buscar o fortalecimento da educação integral na história da educação do país.

Linha do tempo da Educação Integral
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Fonte: Documento da Fundação Itaú Social (Guia Educação Integral)

Apesar  das  mudanças  de  conceito,  de  tempo,  de  espaço,  de  gestão  e  de

aprendizagem que a escola de tempo integral  sofreu ao longo da história,  sempre se

manteve a ideia de que a ampliação do tempo qualifica o processo de aprendizagem e

diminui  as  desigualdades.  A continuidade  e  descontinuidade  destes  projetos,  muitas

vezes, dependeu de vontade política e das sucessões dos gestores públicos. Evidencia-

se, no entanto, até por força de lei, a atualidade e a unanimidade em torno destes ideais.

Darcy  Ribeiro  (1994)  ao  se  referir  à  proposta  de  implantação  dos  Centros

Integrados de Educação Pública – CIEPs, disse:

A Escola de dia completo, vale dizer, a que atende seus estudantes das 7 ou 8 da
manhã até as 4 ou 5 da tarde, não é nenhuma invenção do Brizola nem minha,
nos CIEPs. Este é o horário das escolas de todo o mundo civilizado. Todas essas
horas de estudo são absolutamente indispensáveis para fazer com que o menino
francês aprenda a ler e escrever em francês, ou o japonês em japonês. Oferecer a
metade dessa atenção e às vezes menos ainda a uma criança mais carente que a
daqueles países, porque afundada na pobreza e porque recentemente urbanizada,
é condená-la a fracassar na escola e depois na vida.

Ao implantar  a  política da educação integral  em tempo integral  o  Município  de

Caxias do Sul necessita buscar as melhores e mais adequadas formas de fazê-lo, a partir

das práticas, da nossa história e das nossas condições estruturais. 

O Município de Caxias do Sul, há cerca de 21 anos, mantém escolas de Educação

Infantil em turno integral, que atendem as crianças desta faixa etária, em média, por 9

horas diárias. Atualmente, essa oferta é realizada em 39 escolas de Educação Infantil, por

meio de convênios com entidades filantrópicas sem fins lucrativos, porém a Lei do Fundo

de  Manutenção  e Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos

Profissionais da Educação (FUNDEB, Lei nº 11.494/2007), busca incentivar os municípios

para que as escolas de educação infantil conveniadas passem a ser escolas municipais.

Em 2014, o Município passou a atender em tempo integral duas turmas de crianças

de cinco anos de idade na Educação Infantil, que funcionam junto às escolas municipais

de Ensino Fundamental, havendo a perspectiva de ampliação gradativa destas turmas

nos próximos anos. 

As escolas da Rede Municipal de Ensino - RME de Caxias do Sul, em sua maioria,

localizam-se na periferia  da cidade,  em zonas de vulnerabilidade social.  Seu alunado

apresenta uma demanda crescente de necessidades de outras ofertas de formação para

cidadania, além das oferecidas pelo ensino regular. 
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No ano de 2009, o Município de Caxias do Sul aderiu ao Programa do Governo

Federal Mais Educação, que tem como objetivo melhorar o ambiente escolar, aumentar a

oferta educativa, o acesso e a permanência dos educandos nas escolas públicas. São

realizadas  atividades  lúdicas  e  acompanhamento  pedagógico,  envolvendo  questões

relacionadas ao meio ambiente, esporte e lazer, direitos humanos, cultura, arte, cultura

digital,  prevenção  e  promoção  da  saúde,  educação  científica,  educação  econômica,

leitura  e  escrita,  garantindo  para  esses  educandos  mais  tempo  na  escola  e  mais

educação. O programa destina-se aos estudantes do 1º ao 9º ano das Escolas Municipais

de Ensino Fundamental. 

No ano de 2014, seis escolas, listadas a seguir, passaram a oferecer as oficinas do

Programa Mais Educação, atendendo um total de 680 estudantes:

- E.M.E.F. Basílio Tcacenco (100 estudantes)

- E.M.E.F. Erny De Zorzi (90 estudantes)

- E.M.E.F. Profª Marianinha Queiroz (120 estudantes)

- E.M.E.F. Ruben Bento Alves (150 estudantes)

- E.M.E.F. Zélia Rodrigues Furtado (120 estudantes)

- E.M.E.F. Bento Gonçalves da Silva (100 estudantes)

Soma-se a este Programa a iniciativa do Governo Municipal de implantar o Projeto

Piloto de Escola de Tempo Integral na E.M.E.F. Eng° Mansueto Serafini, atendendo a 290

estudantes. 

A partir destas experiências observou-se a necessidade de manifestação deste Co-

legiado referente à implantação da Política de Escola de Tempo Integral para uma Educa-

ção Integral no Sistema Municipal de Ensino de Caxias do Sul. 

3. Justificação

A Rede Municipal de Ensino atende, nas etapas da Educação Infantil e do Ensino

Fundamental, crianças e adolescentes que carecem de oportunidades de aprendizagem

alinhadas com a perspectiva da diversidade humana e cultural e com as necessidades de

formação integral do indivíduo - questão exponencial neste momento histórico. Por isso, a

Escola de Tempo Integral torna-se relevante para o Município, tendo em vista que: 

a) a educação é um bem público, de direito social, essencial à qualidade de vida de

qualquer pessoa e comunidade, em qualquer tempo e lugar devendo, por isso, estar no

centro do projeto de desenvolvimento nacional e local;
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b) há reiteradas manifestações da legislação apontando para o aumento de horas

diárias de efetivo trabalho escolar na perspectiva de uma educação integral: Constituição

Federal, artigos 205, 206 e 227; Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 9.089/90;

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, artigo 34; Fundo de

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais

da Educação, Lei nº 11.494/2007; e o Projeto de Lei do Plano Nacional de Educação,

registrado sob nº 8.035/2010; 

c) A Lei Federal nº 13.005/2014 de aprovação do Plano Nacional de Educação -

PNE, prevê, na Meta 6, a oferta da educação em tempo integral em cinquenta por cento

das escolas públicas de educação básica, tendo sido referendada pelo Plano Municipal de

Educação, aprovado pela Lei Municipal nº 7.448, de 22 de maio de 2012. O PNE apontou

a  ampliação  da  jornada  escolar  como  um  avanço  significativo  para  diminuir  as

desigualdades sociais e ampliar democraticamente as oportunidades de aprendizagem;

d) os avanços educacionais nos últimos anos, como, a universalização do acesso

ao Ensino Fundamental para praticamente toda a população de 7 a 14 anos (98%); a

ampliação  do  tempo  de  escolaridade  do  Ensino  Fundamental  de  8  para  9  anos;  o

aumento nos recursos para o atendimento ao ensino básico, distribuídos por meio do

Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação  –  FUNDEB,  e  mais

recentemente, a ampliação da obrigatoriedade da educação para a faixa etária de 4 a 17

anos, apontam para um cenário de melhoria da qualidade da educação,  que também

poderá ser promovida por meio da escola de tempo integral;

e) a promoção dos cidadãos nos aspectos cultural e social, no uso dos serviços

públicos  e  bens  culturais,  no  desenvolvimento  da  identidade  pessoal  e  cidadã,  na

autonomia  e  participação  qualificada,  contribuindo,  simultaneamente,  para  o

desenvolvimento do Município, uma vez que as práticas pedagógicas interdisciplinares

poderão promover a atuação cidadã responsável; 

f) a  Política  de Implantação da Escola  de Tempo Integral  para  uma Educação

Integral poderá contribuir significativamente para a melhoria da qualidade da educação e

do  rendimento  escolar,  elevando  os  níveis  de  aprendizagem,  na  medida  em que  for

desenvolvido um currículo integrador e emancipatório com aprofundamento e amplitude

dos  conhecimentos,  em  complexidade  e  abrangência,  relacionados  à  realidade  da

comunidade local e à macroestrutura; 

g) a escola de tempo integral oportuniza ao educador o desenvolvimento de uma

pedagogia  de  intervenção,  interação  e  responsabilidade  social  mais  efetiva  e
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comprometida com a função precípua da escola.

Portanto, considera-se que ampliar as oportunidades de aprendizagem - integrando

diferentes  saberes  em  espaços  e  tempos  educativos  diversos,  trabalhando  o

conhecimento de forma a construir uma educação com aprendizagens mais significativas

para a vida pessoal e cidadã - é construir uma escola que expressa uma nova beleza,

pois se recria e se reconfigura, se amplia e se vivifica, avança para tornar-se mais plena.

4. Fundamentos

4.1. Fundamentação Legal

A legislação vigente aponta para o aumento de horas diárias de efetivo trabalho

escolar na perspectiva de uma educação integral: Constituição Federal, artigos 205, 206 e

227; Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei  nº 9.089/90; Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação,

Lei nº 11.494/2007; O dispositivo da Lei 9.394 (LDB, 1996) que estabelece as Diretrizes e

Bases da Educação Nacional, determina, em seu Art. 34, parágrafo segundo: 

Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas
de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período
de permanência na escola. [...] 
§ 2º. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a
critério dos sistemas de ensino.

O Plano Nacional de Educação (PNE, Lei nº 13.005/ 2014), estabeleceu, na Meta

6, a oferta da educação em tempo integral em cinquenta por cento das escolas públicas e

25% das matrículas de educação básica, tendo sido referendada, em parte, pelo Plano

Municipal de Educação, aprovado pela Lei Municipal nº 7.448, de 22 de maio de 2012. O

PNE (2014) apontou a ampliação da jornada escolar como um avanço significativo para

diminuir  as  desigualdades  sociais  e  ampliar  democraticamente  as  oportunidades  de

aprendizagem.

Assim, o Decreto nº 6.253/2007, ao assumir o estabelecido no Plano Nacional de

Educação (2014), definiu que se considera “educação básica em tempo integral a jornada

escolar com duração igual ou superior a sete horas diárias, durante todo o período letivo,

compreendendo  o  tempo  total  que  um  mesmo  aluno  permanece  na  escola  ou  em

atividades escolares”. 
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O Plano Municipal  de Educação de Caxias do Sul:  2011-2020,  aprovado e em

plena vigência,  prevê a  oferta  do  tempo integral,  na  Meta  6,  “Oferecer  educação em

tempo  integral  em  50%  das  escolas  públicas  de  educação  básica”,  por  meio  das

seguintes estratégias: 

6.1. Estender progressivamente o alcance do programa nacional de ampliação da
jornada escolar, mediante oferta de educação básica pública em tempo integral,
por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e interdisciplinares, de
forma que o tempo de permanência de crianças, adolescentes e jovens na escola
ou sob sua responsabilidade passe a ser igual ou superior a sete horas diárias
durante todo o ano letivo, buscando atender a, pelo menos metade dos estudantes
matriculados  nas  escolas  contempladas  pelo  programa,  sempre  garantindo  a
qualidade do turno integral,  mediante profissionais da educação, qualificados e
vinculados a mantenedora, por meio de concurso público e, também, os demais
funcionários necessários para a efetivação do trabalho. 

6.2. Institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de
ampliação  e  reestruturação  das  escolas  públicas  por  meio  da  instalação  de
quadras poliesportivas em função do clima,  laboratórios,  bibliotecas,  auditórios,
cozinhas, refeitórios, banheiros, espaço profissionalizante e outros equipamentos,
bem como de produção de material didático e de formação de recursos humanos
para a educação em tempo integral.

6.3.  Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos e
equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques,
museus,  teatros  e  cinemas,  tendo  como  garantia  recursos  públicos  para  o
deslocamento dos estudantes para atividades culturais.

6.4. Estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de
estudantes  matriculados  nas  escolas  da  rede  pública  de  educação básica  por
parte das entidades privadas de serviço social, vinculadas ao sistema sindical, de
forma concomitante e em articulação com a rede pública de ensino, ampliando a
demanda  para  estudantes  com  deficiência,  transtornos  globais  do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.

6.5. Garantir,  sob  responsabilidade  da  mantenedora,  fiscalização  de  caráter
pedagógico  e  formativo  de  qualidade,  dos  convênios  firmados  com  outras
instituições. 

6.6.  Orientar,  na forma do art.  13,  §  1º,  inciso  I,  da Lei  no 12.101,  de 27 de
novembro de 2009,  a aplicação em gratuidade de atividades de ampliação da
jornada  escolar  de  estudantes  matriculados  nas  escolas  da  rede  pública  de
educação básica, de forma concomitante e em articulação com a rede pública de
ensino. 

6.7.  Criar  estrutura  física  e  quadro  de  pessoal  qualificado  com  formação
pedagógica mínima para atender as escolas do campo na oferta de educação em
tempo integral, considerando as peculiaridades locais. 

6.8. Estender às escolas do campo a ampliação e reestruturação das escolas
públicas  por  meio  da  instalação  de  quadras  poliesportivas,  laboratórios,
bibliotecas,  auditórios,  cozinhas,  refeitórios,  banheiros  e  outros  equipamentos,
bem como de produção de material didático e de formação de recursos humanos
para a educação em tempo integral. 

6.9. Garantir a realização (no prazo de três anos), de um Fórum anual presencial,
organizado e convocado pelo Conselho Municipal de Educação, com ampla parti-
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cipação das comunidades escolares, para discussão de diretrizes de implementa-
ção do tempo integral nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul.

Atenta  à  diversidade  de  entendimentos  que  perpassa  a  educação  em  tempo

integral, a Lei Federal nº. 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamentou o Fundo de

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB, determinou no artigo 10,

§ 3º, o regulamento que disporá sobre a educação básica em tempo integral e sobre os

anos  iniciais  e  finais  do  ensino  fundamental, indicando  que  legislação  decorrente

normatizará essa etapa de educação. Nesse sentido, a Portaria Normativa do Ministério

da Educação e Cultura – MEC - nº 41, de 27 de dezembro de 2007, em vista no disposto

na Lei do FUNDEB, estabelece as ponderações de recursos diferenciados para as etapas

de ensino ofertadas em tempo integral e, para além do FUNDEB, também há as demais

fontes de financiamento da educação, as quais compõem os 25% mínimos constitucionais

para a aplicação na educação. 

Segundo números apurados pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o

custo aluno/ano eleva-se em até 60% para a adoção da jornada em tempo integral. 

4.2. Princípios

O Decreto Federal nº 7.083/2010, destaca como princípios da educação integral:

- a articulação das disciplinas curriculares com diferentes campos de conhecimen-
to e práticas socioculturais;
- a constituição de territórios educativos para o desenvolvimento da educação inte-
gral;
- a integração entre as políticas educacionais e sociais, em interlocução com as
comunidades escolares; 
- a afirmação das culturas dos direitos humanos.

Considerados estes princípios, torna-se necessário a definição de diretrizes para

sua efetivação.

4.3. Diretrizes

Partindo do princípio de que  quanto mais compartilhado for um novo processo,

maiores são as chances de adesão e a apropriação da proposta pelos que irão executá-

la, indica-se a elaboração participativa das diretrizes, a fim de organizar um documento

orientador  da  Política  de  Escola  de  Tempo  Integral  para  uma  Educação  Integral  do

Sistema  Municipal  de  Ensino.  Tal  documento  terá  o  objetivo  de  oferecer  direção,

segurança e unidade ao Sistema, facilitando a tomada de decisões, a construção de uma
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linguagem  comum,  a  apropriação  consistente  dos  pressupostos  e  diretrizes  para  a

efetivação das ações, de forma que o processo de elaboração das diretrizes já assuma

um caráter formativo.

Ao implantar a escola de tempo integral todos os gestores envolvidos precisam

assumir a concepção de educação integral definida pela Política de Educação Integral do

Município,  que  pressupõe  observar  as  diretrizes  a  serem  produzidas  e  as  práticas

decorrentes.

4.4. Objetivos

A Escola de Tempo Integral para uma Educação Integral no Sistema Municipal de

Ensino tem como principais objetivos:

- viabilizar a efetivação de currículos e metodologias capazes de elevar os indica-

dores de aprendizagem dos estudantes em todas as suas dimensões;

- melhorar as condições gerais para o cumprimento do currículo, enriquecendo e

diversificando a oferta das diferentes abordagens pedagógicas;

- atender os estudantes nas suas diferentes possibilidades e dificuldades procuran-

do desenvolver habilidades para construir conhecimentos;

- oferecer aos estudantes oportunidades para o desenvolvimento de projetos volta-

dos para a melhoria da qualidade de vida familiar e em comunidade;

- proporcionar atenção e proteção à infância e à adolescência;

- orientar os estudantes em seu desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissio-

nal; 

- aprimorar a formação dos profissionais para o desenvolvimento de metodologias,

de estratégias de ensino e de avaliação, a fim de possibilitar a aprendizagem dos estu-

dantes. 

- ampliar a presença educativa dos docentes, melhorando a organização e as con-

dições de trabalho.

4.5. Organização e Funcionamento da Escola de Tempo Integral para uma 

Educação Integral
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4.5.1. Público Alvo

A sociedade  brasileira,  apesar  de  muitos  avanços,  permanece  marcada  por

acentuados níveis de desigualdade que afetam mais fortemente crianças e adolescentes,

a população socialmente mais vulnerável, fatores estes que demandam políticas públicas

que assegurem a universalização dos direitos sociais preconizados em lei.

Conforme o previsto no Plano Municipal de Educação - Lei Municipal nº 7.448, de

22 de maio de 2012: “a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar será

para os estudantes matriculados nas escolas da rede pública de educação básica”. 

4.5.2. Escolas

As comunidades escolares do Município gradativamente farão a adesão à Política

de Educação Integral em Escola de Tempo Integral, tendo em vista a disponibilidade de

espaço físico adequado às ações da mesma. Poderá a oferta da Educação Integral em

Escola de Tempo Integral ser organizada por zoneamento (escolas próximas), de forma

que,  por  exemplo,  a  Educação  Infantil/Pré-Escola  e  os  anos  iniciais  do  Ensino

Fundamental sejam oferecidos em uma escola e, os anos finais do Ensino Fundamental,

em outra.

É importante ressaltar que a educação tem presença e investimento em outras po-

líticas setoriais (cultura, esporte, assistência social, meio ambiente, entre outros). Nesse

sentido, os serviços públicos em funcionamento no Município precisam construir em con-

junto e, com a participação da comunidade, as prioridades de atendimento e as metas a

serem perseguidas. Assim, esses serviços ganham propósitos comuns, que podem ser

pactuados por zoneamentos da cidade, passando a desencadear não mais ações isola-

das e paralelas, mas articuladas. 

É necessário considerar as condições físicas, materiais e de recursos humanos

nas quais a Educação Integral em Escola de Tempo Integral é desenvolvida, consideran-

do inclusive as possíveis ações intersetoriais e os itinerários percorridos, visto que tais

condições podem influenciar diretamente na qualidade das atividades cotidianas da esco-

la. Portanto, é certo que para a implantação da Educação Integral em Escola de Tempo

Integral, cada escola deve apresentar condições adequadas, tanto físicas como organiza-

cionais para funcionar. 
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Tais condições precisam existir a priori, como o corpo docente, salas e mobiliário

adequados ao número de estudantes, salas ambiente de leitura, de informática, de ciên-

cias, de convivência, espaços para o esporte e lazer, entre outros, e que seu caráter de

funcionalidade seja uma consequência das relações democráticas que devem prevalecer

para além da dimensão física. Os espaços devem ser entendidos a partir dos usos, práti -

cas e relações individuais e coletivas que neles acontecem. 

Nesse sentido, é importante que o Sistema Municipal de Ensino de Caxias do Sul

assegure o atendimento aos estudantes na Escola de Tempo Integral com infraestrutura

adequada e pessoal qualificado. 

Para que essa oferta de educação não se resuma a uma simples justaposição de

tempos e espaços disponibilizados em outros equipamentos de uso social - como quadras

esportivas e espaços para práticas culturais - é imprescindível que atividades programa-

das na Escola de Tempo Integral sejam de presença obrigatória e, em face delas, o de-

sempenho dos estudantes seja passível de avaliação. 

Visando viabilizar a execução das atividades diversificadas em espaços diversos, a

organização das turmas de estudantes de tempo integral poderá considerar o nível de de-

sempenho e/ou a faixa etária, devendo, no entanto, observar a capacidade e as especifici-

dades de cada espaço e das atividades a serem desenvolvidas.

Alguns defensores da Escola de Tempo Integral dizem que a Educação Integral

não precisa, necessariamente, ser realizada dentro da escola. Pelo contrário, defendem

que o conceito de Educação Integral prevê que uma das bases da ideia das Cidades

Educadoras, onde cada vez mais as escolas procuram uma formação integral para seus

estudantes  utilizando  espaços  como  parques,  museus,  igrejas,  clubes,  ONGs,  enfim

espaços diversos.

É necessário também prever os espaços e períodos destinados à alimentação de

todos os envolvidos na unidade escolar. O período destinado às refeições, na Escola de

Tempo Integral, precisa ser planejado como um momento para a formação de hábitos ali -

mentares saudáveis, de higiene, boas maneiras, valores e, acima de tudo, socialização e

interação entre todos. Durante o dia letivo cada aluno receberá de quatro a cinco refei -

ções, por isso, o cardápio deve ser apropriado para as especificidades das faixas etárias. 

4.5.2.1. Horário de Funcionamento

O horário de funcionamento de cada escola será definido pela Mantenedora em
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conjunto com a comunidade escolar, desde que seja cumprida a carga horária mínima de

sete horas diárias. 

Ressalta-se que de acordo com a legislação, a carga horária mínima para que a

educação  seja  considerada  de tempo integral  é  de  sete  horas  diárias,  no  entanto,  é

necessário observar que as horas a mais na escola não privem a criança do ambiente

familiar a que tem direito. 

O atendimento aos estudantes dar-se-á em tempo contínuo, sem que haja frag-

mentação dos turnos letivos, incluindo-se nesse período o tempo destinado às atividades

pedagógicas, alimentação, higienização, passeios, etc. Dessa forma, a jornada de tempo

integral acontecerá em turno único. 

4.5.3. Proposta Pedagógica e Regimento Escolar

Segundo o art. 37, da Resolução CNE/CEB nº 07/2010:

A proposta educacional da escola de tempo integral promoverá a ampliação de
tempos, espaços e oportunidades educativas e o compartilhamento da tarefa de
educar e cuidar entre os profissionais da escola e de outras áreas, as famílias e
outros  atores  sociais,  sob  a  coordenação  da  escola  e  de  seus  professores,
visando  alcançar  a  melhoria  da  qualidade  da  aprendizagem e  da  convivência
social e diminuir as diferenças de acesso ao conhecimento e aos bens culturais,
em especial entre as populações socialmente mais vulneráveis.

A proposta pedagógica da escola, independente da forma de organização curricular

da  Educação  Integral  em  Escola  de  Tempo  Integral  deverá  ser  única,  conhecida  e

efetivada por todos os envolvidos no trabalho educativo.

A Escola que oferece educação integral em Tempo Integral deve ter um Regimento

Escolar  aprovado  pelo  Conselho  Municipal  de  Educação,  o  qual  deve:  refletir  as

concepções da Proposta Pedagógica e disciplinar as normas e princípios de organização

e  funcionamento  da  escola.  Esse  processo  deve  observar  as  normas  próprias  e  as

orientações do Sistema Municipal de Ensino, de modo que: 

a) apresente  os  fins  e  os  objetivos  da educação integral  em escola  de tempo

integral, acrescidos dos objetivos de cada etapa e modalidades de ensino oferecidos; 

b) explicite as concepções de ser humano e sociedade, de educação integral, de

escola de tempo integral e de respectiva proposta pedagógica;

c) fundamente a concepção de proposta curricular para a Educação Integral nesta

escola, a integração das áreas do conhecimento e dos componentes curriculares da Base

Nacional Comum com os componentes curriculares e projetos da parte diversificada, os
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planos de estudo que contemple a matriz curricular adotada e os planos de trabalho dos

professores e demais profissionais;

d) descreva a metodologia utilizada pela escola; 

e)  aponte os critérios de organização da Escola: especifique seu regime escolar,

matrícula,  calendário  escolar,  organização  das  turmas/agrupamentos  de  estudantes,

processo de avaliação da proposta pedagógica e do desempenho dos estudantes com

respectivas formas de registros, conselho de classe, estudos de recuperação, controle da

frequência,  classificação,  progressões  continuada  e  parcial,  aceleração  de  estudos,

avanço,  transferência,  aproveitamento  de  estudos  e  adaptação,  reclassificação  e

certificação; 

f) indique as formas de gestão da escola,  os recursos humanos e respectivas

atribuições,  os  serviços  oferecidos,  bem  como  sobre  o  corpo  discente,  o  Grêmio

Estudantil, os pais ou responsáveis e o Círculo de Pais e Mestres;

g)  indique os  princípios  que orientam as relações entre  todos os  membros da

comunidade escolar; 

h) apresente as disposições gerais.

É facultado à Mantenedora apresentar  Regimento Escolar  Padrão para adoção

pelas Escolas mantidas, durante o primeiro ano de implantação da educação integral em

tempo integral.

A proposta de mudança do Regime Escolar de turno parcial para o turno integral de

cada escola deve ser encaminhada ao Conselho Municipal de Educação, por meio da

Mantenedora,  no  período  de  março  a  outubro  do  ano  anterior  ao  da  implantação,

conforme orientações contidas no Anexo 01 do presente Parecer.

4.5.4. Calendário Escolar:

A  legislação  mais  recente  do  Programa  Mais  Educação  (Decreto  7.083  –

27/01/2010) delibera que a educação básica em tempo integral será considerada como

“jornada escolar com duração igual ou superior a sete horas diárias” (Art. 1, §1º). 

O Calendário Escolar, a ser elaborado pela comunidade escolar, observará o míni-

mo de 200 dias letivos e o cumprimento da totalidade da carga horária definida, anual -

mente, pela Mantenedora, para a Escola de Tempo Integral, que totalizará, no mínimo,

1.400 horas.
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4.5.5. Currículo

A implantação da Política de Educação Integral em Escola de Tempo Integral no

Município de Caxias do Sul constitui-se em uma importante política pública para fazer

frente a esta demanda de oferecer atividades educativas diferenciadas no campo das

ciências,  da  cultura,  da  arte,  das  tecnologias,  entre  outras,  articuladas  às  áreas  do

conhecimento  e  aos  componentes  curriculares, bem  como  as  vivências  e  práticas

socioculturais,  que  venham  contribuir  para  o  desenvolvimento  físico,  cultural,  afetivo,

cognitivo e ético dos estudantes. 

Conforme prevê a Resolução CNE/CEB nº 07/2010:

A ampliação da jornada poderá ser feita mediante o desenvolvimento de atividades
como as de acompanhamento e apoio pedagógico, reforço e aprofundamento da
aprendizagem,  experimentação  e  pesquisa  científica,  cultura  e  arte,  esporte  e
lazer, tecnologias da comunicação e informação, afirmação da cultura dos direitos
humanos, multiculturalismo, preservação do meio ambiente, promoção da saúde,
entre outras, articuladas aos componentes curriculares e áreas de conhecimento,
bem como as vivências e práticas socioculturais (Art. 37, § 1º). 

O  currículo,  segundo  Moreira  e  Candau  (2006), é  definido  como  sendo

“experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas

relações  sociais,  buscando  articular  vivências  e  saberes  dos  alunos com  os

conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades

dos alunos” (p.22). 

A organização do currículo de Educação Integral na Escola de Tempo Integral de-

verá  se  fundamentar  nas  características,  interesses  e  necessidades  dos  estudantes.

Compreende as áreas do conhecimento (na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino

Fundamental) e os componentes curriculares (nos anos finais do Ensino Fundamental),

obrigatórios da Base Nacional Comum e da Parte Diversificada, conforme a legislação vi -

gente. 

Outros temas/projetos também, de  modo flexível e variável, são incorporados no

currículo, a fim de efetivar a Proposta Pedagógica da Escola, observadas as diretrizes da

Mantenedora. Podem ser proporcionadas ações no campo social, cultural, esportivo e tec-

nológico dentro da escola e em outros ambientes, por meio da interdisciplinaridade e a

transdisciplinaridade, fazendo com que ocorra a articulação entre as áreas do conheci-

mento ou componentes curriculares obrigatórios e as demais atividades estabelecidas. 
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Assim, ao longo de um dia letivo, os estudantes têm atividades que entremeiam o

currículo da Base Nacional Comum com a parte diversificada, fazendo parte, além da Lín-

gua Estrangeira Moderna, os demais temas/projetos novos incorporados. Os estudantes

em tempo integral na escola se beneficiam tanto em quantidade e qualidade do tempo

diário de escolarização, quanto em diversidade de atividades de aprendizagens, que por

isso, necessitam ser pedagogicamente planejadas e acompanhadas ao longo do dia. São

importantes o incentivo e a participação da comunidade no processo educacional, promo-

vendo a construção da cidadania. 

O currículo deve ser entendido como propulsor de movimento e de dinamismo, de

forma que as diferentes áreas do conhecimento/componentes curriculares obrigatórios

possam se associar  com o conjunto de temas/projetos eleitos pela escola.  Assim, as

áreas do conhecimento/componentes curriculares e os temas/projetos devem fornecer o

cenário no qual se constroem objetos de estudo, limitando a dispersão do conhecimento e

propiciando a concretização da proposta pedagógica centrada na visão interdisciplinar e

transdisciplinar, superando o isolamento das pessoas e a compartimentalização de conte-

údos.

Na  organização  e  gestão  do  currículo,  as  abordagens  interdisciplinar  e

transdisciplinar devem ser consideradas pelo coletivo de cada escola, a fim de organizar

as atividades com os estudantes, visto que revelam a visão de mundo que orienta as

práticas pedagógicas dos professores. Esses aspectos perpassam, desde o planejamento

do trabalho pedagógico, a gestão administrativa e pedagógica, a organização do tempo e

do espaço físico e a seleção, disposição e utilização dos equipamentos e mobiliário da

escola, envolvendo assim, o conjunto das atividades que se realizam no espaço escolar e

em outros espaços educativos. 

Os espaços físicos possíveis para a organização e o desenvolvimento do currículo

podem incluir ambientes e equipamentos que não apenas as salas de aula da escola,

mas, igualmente, os espaços de outras escolas e os espaços ambientais, socioculturais e

esportivos/recreativos do entorno aí existentes, distintos do território em que está situada

a escola ou mesmo do Município. 

Para tanto, será necessário buscar a ampliação e a diversificação dos espaços,

com responsabilidade compartilhada com as demais autoridades que respondem pela

gestão dos órgãos do poder público, na articulação com ações intersetoriais possíveis e

necessárias, sempre de acordo com a Proposta Pedagógica da Escola. 

A síntese do currículo a seguir apresentada é uma sugestão deste Colegiado. 
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4.5.6. Metodologia

A educação integral promovida por meio da Escola de Tempo Integral propõe o

desafio de tratar o conhecimento de forma multidimensional, fazendo composições entre

os diversos campos do conhecimento (cultura, arte, esporte e lazer, saúde, tecnologias,

etc.).  É preciso, portanto, desenvolver a capacidade de saber relacionar e analisar as

informações das diferentes áreas do conhecimento. 

É necessário que os educadores construam e efetivem, no coletivo de cada escola,

uma metodologia  adequada,  capaz de atrair,  envolver  e  comprometer  cada criança e

jovem  na  busca  pela  aprendizagem  individual  e  coletiva.  Crianças  e  adolescentes

precisam circular e apropriar-se das múltiplas possibilidades educacionais hoje existentes

e, assim, desenvolver um espírito investigativo e empreendedor. 

Um currículo  menos  fragmentado  tende  a  despertar  o  interesse  de  crianças  e

adolescentes, pois o que se estuda, de alguma forma está vinculado a questões reais e
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práticas, estimulando os sujeitos a analisar os problemas nos quais se envolvem e a

procurar  alguma  solução  para  eles.  É  uma  concepção  de  educação  que  incentiva  a

formação de pessoas criativas e inovadoras. Essa forma de dinamizar os saberes pode

ser facilitada por meio de ações intersetoriais e interdisciplinares.

A  operacionalização do currículo  se  dá,  inicialmente,  através  da  escolha  da

abordagem didático-pedagógica multidisciplinar e interdisciplinar pela escola, que oriente

a proposta pedagógica e resulte de pacto estabelecido entre os professores, funcionários,

estudantes,  profissionais  de  apoio  não  específicos  da  educação  e  da  comunidade,

subsidiando a organização do currículo, a definição de temas ou projetos e a constituição

de redes de aprendizagem. 

Os temas ou projetos, entendidos como formas possíveis de organizar o trabalho

pedagógico, fornecem o cenário no qual se constroem objetos de estudo, propiciando a

concretização da Proposta Pedagógica. 

 

4.5.7. Avaliação

A avaliação da Política da Educação Integral em Escola de Tempo Integral, como

em  qualquer  política,  além  da  necessária  transparência  para  cumprir  a  função  de

prestação de contas das ações realizadas, tem a função de apontar se o que está sendo

realizado está na direção dos resultados pretendidos ou se requer correção de rumo.

Nessa perspectiva,  assume caráter  formativo,  ao  proporcionar  a  todos os  envolvidos,

elementos de reflexão e de aprimoramento de suas concepções e práticas. Optar pela

avaliação participativa é assumir uma perspectiva democrática do processo avaliativo.

A  avaliação  das  diferentes  instâncias  do  Sistema  –  Conselho  Municipal  de

Educação,  Secretaria  Municipal  da  Educação,  Escolas,  Instituições  e  propostas

pedagógicas  das  escolas  de  Educação  Integral  em  Tempo  Integral  -  é  instrumento

fundamental deste regime de educação, pela necessidade de fomentar uma cultura de

avaliação que resulte em decisões negociadas e compartilhadas. Para tanto, é importante

criar coletivamente instrumentos de monitoramento da Política e da aprendizagem dos

estudantes, realizar encontros semestrais de avaliação de forma a envolver as diferentes

equipes ou serviços para verificação dos prazos e metas definidas no planejamento. Além

das avaliações realizadas durante o processo, é interessante que ao final de cada ano

seja  realizada  uma  avaliação  mais  abrangente  e  participativa  para  a  escuta  dos

profissionais  que  fazem  a  Educação  Integral  acontecer,  assim  como  dos  usuários,
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estudantes  e  famílias.  Essa  escuta  servirá  para  confirmar  ou  adequar  as  práticas

vigentes, por ocasião da elaboração do planejamento do ano letivo seguinte, além de

propiciar o controle social das ações da escola.

A avaliação do desempenho dos estudantes e a avaliação da proposta pedagógica

são  distintas,  mas  complementares,  visto  que  o  desempenho  dos  estudantes  poderá

responder, pelo menos em parte, ao conjunto de questões envolvidas na avaliação de

uma proposta. 

5. Gestão

5.1. Recursos Humanos

O papel do professor passa por mudanças quando se fala em Educação Integral

em Escola de Tempo Integral. Além da necessidade de integrar currículos, o que faz com

que seja necessário estreitar o contato entre os docentes, a escola necessita integrar a

ação  de  outros  atores  sociais  qualificados,  responsáveis  por  conduzir  projetos

específicos.  Ainda  que  o  professor  continue  sendo  o  principal  responsável  pelas

atividades  escolares,  a  escola  poderá  contar  com  a  cooperação  de  estudantes

universitários e pessoas qualificadas da comunidade para atuar em projetos específicos.

Nas palavras de Jaqueline Moll (2010) "é desejável que o pessoal do cinema, do teatro,

da dança entre na escola, não para tomar o lugar do professor, mas para enriquecer a

prática". Complementando essa colocação, de acordo com Vitor Paro (USP, 1988), diz

que  “a  educação  integral  se  faz  na  sociedade,  a  criança  não  depende  apenas  do

educador”. 

A  implantação  de  uma  Política  de  Educação  Integral  exige  novos  perfis  de

profissionais que atendam às especificidades e singularidades das Escolas de Tempo

Integral, o que implica em esforços por parte da gestão, visando garantir as condições de

sustentação  da  mesma,  entre  os  quais  cita-se:  uma  formação  continuada  e  um

planejamento sistemático com todos os segmentos envolvidos, além da valorização dos

profissionais envolvidos (professores, funcionários, gestores e outros educadores).

Portanto,  a  implantação da Educação Integral  em Tempo Integral  em todas as

escolas, mesmo que de forma gradativa, traz a necessidade de repensar os critérios de

organização do quadro de pessoal  das escolas,  o  qual  precisa ser  adequado a essa

realidade. Por isso, o processo de implantação do Tempo Integral, é um bom momento

para também se repensar a designação dos professores, que poderá ser integralmente
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em apenas uma escola, a fim de ter um tempo maior para o processo de ensino e para

uma maior interação com os estudantes. 

O  Artigo  26  da  Resolução  CNE/CEB  07/2010,  aborda  sobre  os  insumos

necessários para que se concretize a educação escolar de qualidade. O padrão mínimo

de insumos tem como base um investimento com valor calculado a partir das despesas

essenciais ao desenvolvimento dos processos e procedimentos formativos que levem,

gradualmente, a uma Educação Integral dotada de qualidade social. Para tanto, conforme

prevê o Plano Nacional de Educação e o Plano Municipal de Educação, dentre outros

itens,  necessita de professores qualificados com remuneração adequada e compatível

com a de outros profissionais com igual nível de formação, bem como a definição de uma

relação adequada entre o número de estudantes por turma e por professor que assegure

aprendizagens relevantes. 

A formação continuada e diferenciada para o corpo docente e demais profissionais

que atuam na Educação Integral em Escola de Tempo Integral é de suma importância, a

fim de buscar a superação das dificuldades encontradas no cotidiano da tarefa educativa,

considerando seus diferentes perfis, contextos e as inovações que se impõem como exi-

gências, interesses e expectativas das atuais gerações. Tal formação necessitará com-

preender os papéis do educador, do educando e do conhecimento, sobre os quais se

constitui a relação ensino-aprendizagem. 

Sugere-se  um  modelo  de  gestão  de  Educação  Integral  em  Escola  de  Tempo

Integral com, no mínimo, os seguintes profissionais, os quais devem possuir a titulação

prevista na legislação vigente, vide Anexo 2 do presente Parecer:

a) Equipe Diretiva da Escola (Diretor e Vices Diretores); 

b) Coordenadores Pedagógicos e/ou Coordenador Pedagógico Geral; 

c) Professores das áreas de conhecimento e dos componentes curriculares;

d) Profissionais de apoio não específicos da educação (profissionais/servidores de

outras  áreas,  estudantes  universitários,  estagiários,  entre  outros  atores  sociais),  que

atuam de forma temporária nas atividades pedagógicas dos temas/projetos específicos.

As atividades educativas  são de responsabilidade dos gestores e dos professores da

escola,  contudo  outros  profissionais  poderão  contribuir,  dentro  e  fora  da  escola,  no

desenvolvimento do currículo, em consonância com a sua Proposta Pedagógica e sob a

orientação da Coordenação Pedagógica. Nessa dinâmica, reafirma-se a importância e o

lugar  dos  professores  e  gestores  no  fortalecimento  da  relação  entre  a  escola  e  a

comunidade.
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Cabe à Direção/Equipe Diretiva e à Coordenação Pedagógica propor e organizar

espaços e tempos que permitam as articulações necessárias, de forma a realizar uma

gestão integrada de toda a escola e intersetorialmente, articulada às outras políticas públi -

cas do Município. A integração se dá nas rotinas da escola.

O desenvolvimento das atividades para uma Educação Integral também poderá en-

volver a gestão de ações com a colaboração das famílias, das empresas e das organiza-

ções sociais, como: igrejas, associação do bairro, clubes, academias, etc., de forma a po-

tencializar as ações educativas, respeitando a Proposta Pedagógica de cada escola. Es-

ses colaboradores são todos aqueles que puderem disponibilizar tempo, conhecimento,

habilidade, trabalho, espaço e oportunidades para ampliar as vivências educativas propor-

cionadas aos estudantes.

Trata-se de uma nova cultura, forjada a partir desse novo olhar sobre a educação,
em que a escola deixa de ser o único espaço educativo, para se tornar catalisado-
ra e articuladora de muitas outras oportunidades de formação. Uma nova forma de
pensar e fazer educação. Envolvendo múltiplos espaços e atores, e que se estru-
tura a partir do trabalho em rede, da gestão participativa e da corresponsabiliza-
ção. (APRENDIZ, 2007, p.14).

É responsabilidade de cada escola a construção de uma relação de respeito com

seus  colaboradores,  visto  que  esta  colaboração  representa  uma  relação  de

corresponsabilização pelo processo educativo.

6. Elaboração participativa das Diretrizes da Educação Integral em Escola de

Tempo Integral:

Passos para a elaboração das Diretrizes da Educação Integral em Escola de Tem-

po Integral, a partir do presente Parecer:

1º) encaminhamento do presente Parecer para estudo, fundamentação e delibera-

ção de propostas, a partir dos princípios constantes no mesmo e indicados em planilha

própria, para todas as escolas pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino, os diversos

setores públicos que poderão contribuir com a educação em ações intersetoriais, bem

como as diversas instituições sociais localizadas no Município, a fim de haver uma discus-

são abrangente junto aos diversos setores da sociedade;

2º) realização da sistematização das propostas oriundas das instituições, a fim de

submetê-las à aprovação em plenária do Conselho Municipal de Educação;
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3º) realização de plenária para a votação das propostas que irão compor as Diretri-

zes da Educação Integral em Escola de Tempo Integral, conforme prevê o item 4.3. do

presente Parecer. 

Tais Diretrizes integrarão o presente Parecer como documento anexo.

7. Implantação e Regularização da Educação Integral em Escola de Tempo In-

tegral:

Passos para a implantação e regularização da Educação Integral em Escola de

Tempo Integral, sendo que os procedimentos do 2º ao 6º item devem ser realizados previ-

amente, ou seja, no ano anterior ao da implantação:

1º) instituição de equipe pedagógica e multidisciplinar permanente, com a respon-

sabilidade de implantar nas escolas, de forma gradativa, a Política da Educação Integral

em Escola de Tempo Integral e de dialogar com as comunidades escolares sobre a im-

plantação. Essa equipe deve se voltar para as condições físicas e materiais, a estrutura

de gestão nas diferentes instâncias, as práticas no modo de fazer a educação: administra-

tivas, pedagógicas, políticas e sociais;

2º)  contato com as equipes diretivas e professores da escola para: exposição da

Política e concepções; diagnóstico das escolas da Rede Municipal de Ensino e diagnósti -

co específico da realidade socioeducacional da escola em questão, relato de experiências

similares, debates e sugestões sobre a execução da proposta, entre outros; 

3º) contato com a comunidade escolar e sociedade civil: palestras, encontros e de-

bates com toda comunidade escolar e sociedade civil organizada para sensibilizar e esta-

belecer parcerias, mostrando os benefícios da Educação Integral em Escola de Tempo In-

tegral e divulgação através dos meios de comunicação;

4º) contato com a sociedade civil:  encontros com a sociedade civil  organizada,

para sensibilizar e estabelecer parcerias e realizar a divulgação através dos meios de co-

municação; 

5º) definição da Proposta Pedagógica e do Regimento Escolar da Educação Inte-

gral em Escola de Tempo Integral, bem como definição dos projetos a serem implantados

ou implementados para compor o currículo na parte diversificada. Poderá a Escola adotar,

para o primeiro ano de implantação, o Regimento Escolar padrão da Mantenedora;

6º) formação do quadro de pessoal: nº de profissionais necessários; definição das

funções,  do  perfil  e  da  titulação  de  cada  profissional;  distribuição  de  horários  para
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professores  e  demais  profissionais  da  educação;  designação  pela  Mantenedora  dos

professores, auxiliares e merendeiras;

7º) infraestrutura da escola: adequar o espaço físico da escola em vista do novo

currículo, conforme item 6.2. do Plano Municipal de Educação; 

8º) planejamento e organização da formação continuada e permanente de todos os

profissionais da escola;

9º) planejamento  e  organização  do  monitoramento  e  avaliação  da  Educação

Integral  em  Escola  de  Tempo  Integral:  reuniões  pedagógicas  com  coordenação,

professores,  equipe diretiva;  acompanhamento do desempenho escolar;  reuniões com

pais e parceiros da escola.

8. Conclusão

É preciso entender esse tempo a mais na escola, na perspectiva de novas oportu-

nidades de aprendizagem e do empoderamento e pertencimento das crianças e dos ado-

lescentes com relação ao espaço da escola e ao espaço da comunidade, o que requer es-

forços pedagógicos e de gestão. 

É preciso seguir em busca deste ideal sonhado e superar os desafios que se apre-

sentam na implantação da Educação Integral em Escola de Tempo Integral, dos quais

destacam-se: 

- o chamamento das comunidades escolares para uma reflexão coletiva sobre a

ampliação da jornada para a Escola de Tempo Integral, definindo-se os direitos e respon-

sabilidades da Secretaria Municipal da Educação, da Escola, dos Estudantes, da Família

e das Instituições parceiras;

- a organização de um currículo integrado;

- as adequações e organização dos espaços escolares e da infraestrutura dos pré-

dios; 

- a alimentação escolar adequada e suficiente;

- o material didático-pedagógico;

- os professores com dedicação integral;

- os profissionais de apoio;

- a formação pedagógica diferenciada;

- a organização e o fortalecimento de comissões.

Os  recursos  financeiros  necessários  para  a  implantação  e  funcionamento  da

Educação Integral em Escola de Tempo Integral, por meio do FUNDEB e pelas  demais
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fontes de financiamento da educação que compõem os 25% mínimos constitucionais,

devem ser administrados segundo as disposições legais regulamentadas para este fim.

Destaca-se,  no entanto,  que em tais  disposições não há margem para a inclusão de

pagamento de outros profissionais de apoio não específicos da educação para atuar na

escola de tempo integral. Embora 40% dos recursos provenientes do FUNDEB possam

ser utilizados para fazer frente a outras despesas educacionais, recomenda-se que sejam

previstos e disponibilizados outros recursos pelo Município para a Educação Integral em

Escola  de  Tempo  Integral,  a  fim  de  oportunizar  a  atual  e  às  futuras  gerações  à

emancipação individual e coletiva, fruto do trabalho educativo. 

Portanto, o que se quer é uma educação integral em tempo integral que eduque

para a cidadania e que forme cidadãos. Se quer uma escola moderna, equipada com

todos os recursos, que se constitua em catalisadora da vida da comunidade, vindo a ser

um centro poderoso de convivência, de criação, de formação e de irradiação de forças e

de ações educativas,  da  qual  se  esperam alguns resultados,  a  curto,  médio  e  longo

prazos, como: o resgate da autoestima dos profissionais da educação; a diminuição da

evasão  escolar  e  do  índice  de  reprovação  de  alunos;  a  melhoria  dos  níveis  de

aprendizagem;  a  melhoria  dos  indicadores  sociais  em  geral;  a  aceleração  do

desenvolvimento  socioeconômico  do  Município;  o  aumento  do  grau  de  satisfação  da

população em geral; entre outros. 

Este  Parecer  apresenta  fundamentos  preliminares  para  a  implantação  da

Educação  Integral  em Escola  de  tempo  integral  no  Sistema  Municipal  de  Ensino  de

Caxias do Sul. Tais fundamentos tem a pretensão de subsidiar e estimular as discussões

democráticas que serão realizadas junto às escolas, aos órgãos públicos e entidades da

sociedade civil, para a construção coletiva das Diretrizes desta Política. Portanto, um novo

documento será elaborado a partir  das contribuições advindas de toda a comunidade

(professores, gestores educacionais,  estudantes, pais e comunidade em geral),  dando

maior clareza acerca das Diretrizes e da operacionalização dessas na Educação Integral

em Escola de Tempo Integral.

Comissão do Ensino Fundamental e Modalidades:

Adriana Scotti Amaral Restelatto
Alexandre Foch Severo da Silva
Ana Margarida Gubert Zanrosso
Carmen Regina Buogo Camana

Elaine Bortolini
Eunice Gomes de Oliveira
Gilsemara  Kathery  de
Souza Rech

Glaucia Helena Gomes
Márcia Adriana de Carvalho
Maria Nilza Duarte Barbosa
Maria Inês Chies Benech

Nilda Stecanela
Paola Monteiro Barros
Rudson Adriano Rossato da Luz
Vera Maria Smaniotto

    Aprovado, por unanimidade, em sessão plenária de 12 de agosto de 2014.

GLAUCIA HELENA GOMES
Presidente do Conselho Municipal de Educação
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ANEXO 1

A proposta de mudança do Regime Escolar de turno parcial para o turno integral de cada

escola deve ser encaminhada ao Conselho Municipal de Educação, por meio da Mantenedora, no

período de março a outubro do ano anterior ao da implantação, acompanhada dos documentos,

relacionados a seguir, os quais farão parte do processo de alteração de Regime Escolar:

a) ofício de encaminhamento da Mantenedora;

b) ofício de encaminhamento da Escola;

c) proposta de Regimento Escolar de Educação Integral em regime de Tempo Integral para

aprovação ou, declaração da Mantenedora de adoção do Regimento Escolar Padrão durante o

primeiro ano de implantação; 

d) cópia das atas das reuniões com a comunidade escolar, realizada(s) com o objetivo

claro de detalhar sobre a organização, funcionamento e proposta pedagógica para o novo regime

escolar  com  os  professores,  pais,  funcionários,  equipe  diretiva,  coordenação  pedagógica  e

representantes de órgãos e/ou entidades locais. 

f) formulário próprio com dados de identificação da Escola, informações sobre a estrutura

física e de equipamentos, sobre o corpo docente, corpo técnico de apoio e corpo discente, de

forma  a  demonstrar  a  disponibilidade  de  espaços  físicos  e  instalações  adequadas  às

especificidades da Educação Integral em regime de Tempo Integral, considerando a diversidade

do currículo e carga horária diária que as crianças e adolescentes permanecerão na escola;

g) síntese da proposta curricular para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental (anos

iniciais e anos finais), contendo a distribuição da carga horária pretendida nas diferentes áreas do

conhecimento  e  nos  componentes  curriculares  da  Base  Nacional  Comum,  bem  como  dos

temas/projetos  da  parte  diversificada  do  currículo.  Informar,  também,  o  período  diário  de

atendimento dos estudantes adotado pela Escola.

O Conselho Municipal de Educação, mediante os documentos encaminhados, realizará a

análise  dos  aspectos  relacionados  a  seguir,  podendo  decidir  pela  verificação  “in  loco”  para

averiguar as condições gerais da escola:

- carga horária diária, semanal e anual, previsão de, no mínimo 200 dias letivos e 1.400 h

anuais;

- horário de começo e término do turno único e horários de intervalos para lanches e almoço;

- número de vagas, turmas e salas;

-  currículo proposto pela escola, espaços para desenvolver  o trabalho proposto e recursos

humanos qualificados e suficientes;

- organização e articulação do currículo entre a Base Nacional Comum e a parte diversificada,

verificando  se  o  disposto  é  possível  e  exequível,  bem  como  a  metodologia  adotada,  critérios  e

periodicidade da avaliação;

- suporte e orientação para os registros na documentação escolar.
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ANEXO 2

A formação dos profissionais da educação escolar, prevista na LDBEN – Lei nº 9.394/96,

para a docência da Educação Infantil, dos anos iniciais e dos anos finais do Ensino Fundamental,

bem como para as funções de administração da escola, planejamento, supervisão, inspeção e

orientação educacional, é a que segue: 

Art.  61. Consideram-se profissionais  da educação escolar  básica os que, nela
estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: 

I –  professores  habilitados  em  nível  médio  ou  superior  para  a  docência  na
educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; 

II  –  trabalhadores  em  educação  portadores  de  diploma  de  pedagogia,  com
habilitação em administração,  planejamento,  supervisão,  inspeção e orientação
educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas;

III  –  trabalhadores  em educação,  portadores  de  diploma  de  curso  técnico  ou
superior em área pedagógica ou afim. 

Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender
às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das
diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos: 

I –  a  presença  de  sólida  formação  básica,  que  propicie  o  conhecimento  dos
fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; 

II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e
capacitação em serviço; 

III  – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de
ensino e em outras atividades. 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível
superior,  em  curso  de  licenciatura,  de  graduação  plena,  em  universidades  e
institutos  superiores  de  educação,  admitida,  como  formação  mínima  para  o
exercício  do  magistério  na  educação  infantil  e  nas  quatro  primeiras  séries  do
ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. 

§ 1º A União,  o  Distrito  Federal,  os  Estados  e  os  Municípios,  em regime  de
colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação
dos profissionais de magistério.

§  2º A formação  continuada  e  a  capacitação  dos  profissionais  de  magistério
poderão utilizar recursos e tecnologias de educação a distância. 

§ 3º A formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao ensino
presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias de educação
a distância.                  

Para as atividades educativas dos temas/projetos da parte diversificada, poderá a Escola

contar  com  a  colaboração  dos  Profissionais  de  Apoio  não  específicos  da  educação

(profissionais/servidores  de  outras  áreas,  estudantes  universitários,  estagiários,  entre  outros

atores  sociais).  As  orientações,  o  planejamento  e  o  acompanhamento  destas  atividades

educativas são de responsabilidade dos gestores e dos coordenadores pedagógicos da escola,

devendo estar em consonância com os princípios da Educação Integral  em Escola de Tempo

Integral e da Proposta Pedagógica da escola. 
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	6.3. Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos e equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros e cinemas, tendo como garantia recursos públicos para o deslocamento dos estudantes para atividades culturais.
	6.4. Estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de estudantes matriculados nas escolas da rede pública de educação básica por parte das entidades privadas de serviço social, vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante e em articulação com a rede pública de ensino, ampliando a demanda para estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.
	6.7. Criar estrutura física e quadro de pessoal qualificado com formação pedagógica mínima para atender as escolas do campo na oferta de educação em tempo integral, considerando as peculiaridades locais.
	6.8. Estender às escolas do campo a ampliação e reestruturação das escolas públicas por meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como de produção de material didático e de formação de recursos humanos para a educação em tempo integral.
	6.9. Garantir a realização (no prazo de três anos), de um Fórum anual presencial, organizado e convocado pelo Conselho Municipal de Educação, com ampla participação das comunidades escolares, para discussão de diretrizes de implementação do tempo integral nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul.

