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O DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM EM TURMAS DE 1º 

ANO INTEGRAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I 

 

 

 

RESUMO 

 

A oferta de vagas em jornada de no mínimo sete horas no Ensino 

Fundamental I, vem aumentando ano a ano, e tornou-se política pública prioritária, 

na qual o Estado deve garantir e priorizar o planejamento estratégico, recursos 

existentes e investimentos necessários para que esta situação aconteça de fato. O 

objetivo do Plano Nacional de Educação (PNE) é chegar a 2020 com metade das 

escolas e um quarto dos alunos das redes públicas nesse regime.  

 

INTRODUÇÃO 

Para as escolas, há uma série de adequações que são urgentes e 

necessárias para que esta situação se torne real. É preciso ampliar o currículo, 

rever a duração das aulas, adaptar os espaços, reorganizar as turmas, professores 

e funcionários.  

Mas há o risco de que a falta de parâmetros nestas readequações possa 

levar a ações vazias e sem impacto no processo ensino-aprendizagem. Para evitar 

esta situação, é necessário investir também na formação humanística e na inserção 

social da criança, atingindo níveis mais elevados de formação social, psicológica, 

cultural e promovendo o desenvolvimento em todas as suas dimensões, ampliando 

assim as oportunidades de aprendizagem e bom desempenho escolar, importantes 

para sua formação. 

Esta pesquisa pretende investigar através de revisão na literatura científica, 

como as escolas de tempo integral do Ensino Fundamental I, em específico as 

turmas de 1º ano, têm organizado seu currículo e a metodologia de ensino, e se a 

ampliação do tempo de permanência da criança na escola repercute positivamente 



 

 

 
 

 

 

na aprendizagem e no desenvolvimento em relação às crianças que permanecem 

em período regular. 

 

 O tema abordado foi escolhido em função de uma preocupação relacionada 

à qualidade de ensino no Ensino Fundamental I, em específico no 1º ano. Sabemos 

que é preciso garantir e melhorar o aprendizado nas escolas em tempo integral.  

 Comparando-se os dados atuais com os anos coletados na década de 1990, 

verificamos que a evolução foi significativa em relação à frequência escolar, 

principalmente no Ensino Fundamental I.  

Sabemos que a frequência não é garantia de sucesso em nenhuma etapa da 

Educação e que o maior desafio está na conclusão e na qualidade deste ensino. 

Diversas são as ideias e sugestões que favorecem uma melhoria na 

qualidade de ensino de nossas crianças. Uma das sugestões para melhorar a 

educação no Brasil é utilizar de modo eficiente o tempo integral em sala de aula. 

Em virtude desta realidade, diversas perguntas podem ser elaboradas: será 

que há diferença na aprendizagem entre alunos do período regular e os de tempo 

integral? Se há diferença, de que forma ela acontece? Quais são as competências 

que o professor desta etapa da educação obrigatória deve desenvolver? E como 

este “novo perfil de professor” pode favorecer este aluno que permanece em 

período integral na escola? 

Viver a escola no tempo integral faz com que o professor tenha que entender 

a criança na sua primeira etapa da vida em todos os seus aspectos: educacional, 

familiar, afetivo, psicológico, social, dentre outros. 

 

OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 Tendo em vista os aspectos listados acima nos itens Justificativa e 

Introdução, esta pesquisa tem por objetivo principal: Verificar se o aluno que 

permanece em tempo integral no Ensino Fundamental I (em específico no 1º ano) 

apresenta alguma diferença em relação ao aprendizado na fase inicial de 

alfabetização quando comparado com alunos que permanecem na escola no 

período regular. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Analisar a literatura científica relacionada à temática desta pesquisa e verificar 

como este aluno tempo integral realmente aprende. 

2. Observar se existe diferença no desenvolvimento da aprendizagem de crianças 

que permanecem o período integral nas escolas de Ensino Fundamental I (1º ANO) 

em relação às crianças que permanecem no período regular. 

3. Verificar como se estabelece a relação de ensino-aprendizagem entre professor 

aluno no 1º ano do EF I em escolas de período integral. 

 

METODOLOGIA  

 

 O desenvolvimento desta pesquisa acontecerá com base nas seguintes 

etapas:   

 

1. Levantamento bibliográfico em bases científicas relacionadas à temática desta 

pesquisa. 

2. Análise dos dados obtidos e posterior validação de resultados pertinentes à esta 

pesquisa. 

3. Verificação dos dados resultantes da pesquisa e elaboração do relatório parcial. 

4. Elaboração do relatório final da pesquisa para possível continuidade. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Para Anísio Teixeira, a escola eficaz seria de tempo integral, tanto para os 

alunos, quanto para os professores. Pretendia a universalização de uma nova 

escola, comum para todos, a chamada “escola única”, onde as crianças de todas as 



 

 

 
 

 

 

posições sociais iriam “formar” a inteligência, a vontade, o caráter, os hábitos de 

pensar, de agir e de conviver socialmente. 

Indicou sua estruturação a partir de quatro pilares: “aprender a conhecer”, “aprender 

a fazer”, “aprender a viver juntos”, “aprender a ser”, que pensados na sua interação 

e interdependência, fundamentam-se numa concepção de totalidade dialética do 

sujeito. 

A concretização das ideias de educação de Anísio Teixeira extrapolam os 

valores e as práticas da chamada “escola nova” e da “escola ativa”, fazendo 

incursão no sentido da dimensão dialética e histórico crítico que viria desabrochar 

no Brasil a partir da década de 60, até os anos atuais. 

As ações didáticas deverão organizar-se a partir da pedagogia de projetos, 

contemplando temas estruturados em projetos pedagógicos interdisciplinares, nos 

quais a realidade e a análise do contexto são atributos fundamentais. 

Inspirado pelo filósofo norte-americano John Dewey (1859-1952), Anísio Teixeira 

inspirou o movimento da Escola Nova no Brasil, ao colocar a prática e a democracia 

como importantes ingredientes da educação.  

Na obra Vida e Educação (1967), Dewey afirmou que a escola deveria prover 

uma ambiente de integração social, de harmonização de tendências em conflito de 

larga tolerância inteligente e hospitaleira. “ A escola deve ser a casa da 

confraternização de todas essas influências, coordenando-as, harmonizando-as, 

consolidando-as para a formação de inteligências claras, tolerantes e 

compreensivas” (DEWEY, 1967, p. 122). 

Segundo Dewey, os problemas de ensino-aprendizagem deveriam ser 

tratados em uma perspectiva prática e não teórica. Esta observação permite 

compreender a preocupação do autor em apontar a escola como uma instituição 

capaz de promover um novo modo de pensar e viver na sociedade. Desta forma, as 

suas propostas educacionais têm como ideia de que a educação é responsável 

pela formação de uma sociedade mais justa e humana, mediada pela democracia 

como um modo de vida e como alavanca do desenvolvimento social. 

A escola, defendeu Dewey, propunha que fosse um laboratório da vida 

social, que reflete todas as nuances da sociedade, desde diferenças culturais e 

cognitivas, até as econômicas. 



 

 

 
 

 

 

Entendia como importante que a escola educasse para o “aprender para a 

vida”. Assim, a incorporação de uma metodologia fundada no caráter prático, no 

aprender a partir da experiência e a experiência proporcionando um caráter 

reflexivo e impulsionado para novas aprendizagens se fazia necessária para aquele 

contexto. 

Ao propor um método que levava em conta a experiência integrada ao 

mundo social, as matérias de estudos propostas para os programas escolares, 

deveriam ter relevância para a vida social, terem significações que 

proporcionassem o desenvolvimento da solidariedade e a formação do homem sem 

a imposição externa. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Verificamos que o termo educação integral renasce sob inspiração da Lei 

9.394/96, que prevê o aumento progressivo da jornada escolar para o regime de 

tempo integral (arts. 34 e 87). A previsão disposta no artigo 34 – de ampliação de 

permanência da criança na escola, com a progressiva extensão do horário escolar, 

gera para os pais a obrigatoriedade de matricular e zelar pela frequência dos filhos 

às atividades previstas. 

De acordo com as “Diretrizes das Escolas de Tempo Integral: tempo e 

qualidade” cuja elaboração ficou sob responsabilidade da Coordenadoria de 

Estudos e Normas Pedagógicas (CENP), órgão da Secretaria de Estado da 

Educação, a função social da escola é vista como a “alavanca de um processo que 

visa à formação de pessoas aptas a exercerem sua plena cidadania (SÃO PAULO, 

2006b, p.14). 

Para alcançar esse objetivo, as diretrizes preveem a “ampliação do tempo 

físico com a intensidade das ações educacionais” (SÃO PAULO, 2006b, p.11), as 

oficinas curriculares, que desenvolverão atividades de “natureza prática, inovadora 

às temáticas e conhecimentos e saberes já interiorizados ou não pelos alunos” 

(SÃO PAULO, 2006b, p.14). 

Nas Escolas de Tempo Integral (ETI), os alunos dos ciclos I e II entram na 

escola às 7 horas da manhã e saem às 16 horas e 10 minutos; não é permitida a 



 

 

 
 

 

 

saída do aluno antes desse horário. O almoço é oferecido pela escola e faz parte 

da carga horária obrigatória. 
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