
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DA ORGANIZAÇÃO TEMPO E ESPAÇO NO 1° ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL I
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: PEDAGOGIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): MARILDA LUCENA PROCOPIO, BRUNA COSTA TOMAZ DA SILVA, TATIANE RORIS
SOARES
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ALESSANDRA DE OLIVEIRA CAPUCHINHO GOMESORIENTADOR(ES): 



RESUMO: Esse estudo buscou compreender a importância da Organização Tempo 

e Espaço no 1º ano do Ensino Fundamental I, aspecto importante do ensino-

aprendizagem. Partindo pelo pressuposto, que é nas séries iniciais que a criança 

consolida e aprende noções de Tempo e Espaço. Isso está na base da organização 

curricular da escola, pois, são esses elementos que orientam a rotina escolar. Este 

trabalho, de cunho qualitativo, foi desenvolvido a partir de pesquisas bibliográficas e 

documentos públicos. Como instrumento de coleta de informações, foi utilizada uma 

entrevista semiestruturada. Os sujeitos da pesquisa foram uma professora do 1º ano 

do ensino fundamental e uma coordenadora de uma escola pública paulista. A partir 

das análises dos dados percebemos que, apesar das entrevistadas trabalharem na 

mesma escola, elas possuem visões diferentes do ambiente educacional no qual 

estão inseridas.  Os resultados mostraram que a organização do tempo e do espaço 

são aspectos indissociáveis do ensino e da aprendizagem. 

Palavras-chave: Tempo e espaço, ensino, aprendizagem. 

 

 INTRODUÇÃO 

O presente estudo buscou compreender a importância da organização tempo 

e espaço no primeiro ano do ensino fundamental I, num momento em que, 

aparentemente, as escolas, famílias, professores e leis educacionais priorizam mais 

a educação infantil, quando o é assunto organização tempo e espaço. Com base 

nessa premissa iniciamos uma revisão de literatura, que norteia o desenvolvimento 

deste trabalho. 

 É nas séries iniciais que a criança consolida e aprende noções de tempo e 

espaço. Isso está na base da organização curricular da escola, pois, são esses 

elementos que orientam a rotina escolar. A preocupação com o controle do tempo 

pela delimitação e aproveitamento do mesmo está presente na totalidade das 

atividades desenvolvidas na escola e devem ser objeto de reflexão dos professores 

e gestores escolares. 

Na abordagem do tema, vimos à necessidade de buscarmos estudos e 

documentos públicos para refletirmos e analisarmos melhor sobre o assunto, que, na 

nossa percepção, parece não ser tão amplamente discutido na escola, 

especialmente quando se trata do primeiro ano do ensino fundamental. 



A partir desse estudo, nossa intenção foi ampliar a discussão sobre 

organização do tempo e do espaço, articulando os aspectos teóricos que temos visto 

na graduação à prática vivenciada na escola, contribuindo para um aprofundamento 

no assunto. 

 

OBJETIVO 

 Compreender a importância da Organização Tempo e Espaço no 1º ano do 

Ensino Fundamental I. 

 

METODOLOGIA 

Esse estudo, de caráter qualitativo, foi realizado numa escola pública paulista. 

Os sujeitos participantes foram uma professora do primeiro ano do ensino 

fundamental I e uma coordenadora pedagógica, ambas atuantes na mesma escola. 

Como instrumento para coleta de dados utilizamos a entrevista 

semiestruturada, que foram realizadas nas dependências da escola, em horário 

combinado com as entrevistadas. 

Depois de transcritas, as entrevistas foram analisadas, a partir de leituras 

recorrentes que fizemos, a fim de extrair as temáticas principais contidas nas falas 

das entrevistadas. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Para iniciamos a nossa revisão de literatura, começaremos com a questão 

que norteia o desenvolvimento desta pesquisa: Qual é a importância da organização 

de tempo e espaço no primeiro ano do ensino fundamental? Esta é uma questão 

muito importante, na medida em que a organização tempo e espaço está presente 

no cotidiano de todas as crianças, dentro e fora da escola. 

De acordo com Barbosa e Carvalho (2006), nossas atividades mais 

frequentes, como exemplo, passear no parque, visitar um amigo, ir ao 

supermercado, etc., são organizadas conforme o tempo e espaço que permitam e 

determinam que as mesmas aconteçam. Essas organizações variam de acordo com 

a cultura do grupo (cidade, país, entre outros), de maneira que sempre há 

aprendizados para que a atividade seja realizada da melhor maneira possível 

naquele momento. 



 Ainda segundo os autores, enquanto sujeitos, precisamos aprender a utilizar 

o tempo, ter controle sobre nossas atitudes e viver de uma maneira ou de outra, 

conforme o espaço que ocupamos. Essa divisão de tempo e espaço muda, de 

acordo com nossa idade. Desta forma, somos identificados pelo que fazemos, pelos 

grupos que estamos inseridos e pelos lugares que frequentamos.  

A iniciar no primeiro ano do ensino fundamental, a criança encontra uma 

realidade completamente diferente da vivenciada na educação infantil. Uma 

realidade mais próxima das divisões de tempo e espaços vivenciadas pelos alunos 

maiores. Os mobiliários grandes e o espaço da sala de aula, com as carteiras 

enfileiradas, com as divisões de conteúdos, matérias, provas, etc., não foram 

pensados de maneira a propiciar momentos lúdicos, para essa criança, recém-

chegada da educação infantil. 

Vale lembrar que as crianças de seis anos foram inseridas no ensino 

fundamental / 1° ano a partir do decretado das Leis n° 11.114 e a Lei 11.274, 

respectivamente, nos anos de 2005 e 2006. Esta foi uma mudança de grande 

importância para o sistema escolar, devido a implantação do ensino fundamental de 

nove anos.  

 Ao entrar no primeiro ano do ensino fundamental essa divisão do tempo e 

espaço é muito mais evidente para criança. É quando ela aprende, com base nas 

vivencias escolares, que o tempo está atrelado aparentemente, sua capacidade de 

realização nas tarefas, no entanto, desconsidera se que o tempo de aprender de um 

indivíduo para outro é diferente.  

Diante disso, é fundamental que os professores entendam que os alunos 

aprendem de variadas formas, em tempos diferentes, a partir de diferentes vivências 

pessoais e experiências anteriores.  Então, cabe ao professor criar condições que 

estimulem o protagonismo do aluno, para contribuir no desenvolvimento de sujeitos 

autônomos e emancipatórios. (FREIRE 1996, 1999, 2005).  

Mesmo sabendo a importância do desenvolvimento da autonomia, de tempo e 

espaço, ainda assim, a maioria das escolas, mantém os espaços e tempos no modo 

mecânico e tradicionais. Os professores seguem os livros didáticos, sem que seja 

dada realidade ao contexto no qual o aluno está inserido. Há separação de matérias, 

sinais que indicam o início e o fim das aulas, provas e imposições pedagógicas, 



supostamente necessárias a seu desdobramento e progresso contínuo1. Os alunos 

são classificados alunos como “bons ou ruins”, brilhantes e “preguiçosos”, de acordo 

com a maneira que cada aluno assimila o conteúdo passado, sem respeitar a 

individualidade de cada um. (ORRUTEA, 2008) 

As escolas precisam reorganizar os espaços e tempos. Para iniciar esta 

reorganização, é necessária uma reflexão da importância do tema entre todos os 

envolvidos no processo de aprendizagem (sociedade, educadores, instituições de 

ensino, etc.), e a partir desse ponto, iniciar um planejamento com metas e objetivos 

claros e definidos.  

Segundo Orrutea (2008) esta reflexão exige um ponto de partida, a 

compreensão de que, se mantivermos o que está posto, continuaremos a reproduzir 

sempre os mesmos resultados e todos os efeitos provenientes desta relação 

conflituosa, há tanto tempo constituída e institucionalizada. A autora relata, ainda, 

que para começar, é necessário propor metas para reorganizar o espaço e o tempo 

escolares, considerando que martirizar o real é cômodo, pois não pressupõe 

mudança. Porém, contrapondo a este comodismo, aponta para uma saída 

estratégica possível, puxando sempre para o ideal, para o equilíbrio. 

Para aprofundamento do tema, é necessário abordar pontos negativos que 

existem no contexto escolar como, a falta de infraestrutura e a falta de recursos. Fica 

evidente, que isso de fato acontece, e cabe ao professor fazer a diferença, se 

preocupando menos com o “passar o conteúdo” introduzindo o lúdico e incluindo 

brincadeiras no processo de aprendizagem dos alunos.  

Muitos professores ficaram perdidos com a implantação do ensino 

fundamental de nove anos nas escolas, sem saber o que fazer, pois a maior 

preocupação passou a ser a alfabetização. O lúdico acabou ficando em segundo 

plano. Nesta direção, a pesquisa realizada por Rocha (2009), mostra que os 

professores esqueceram a faixa etária dos alunos, esqueceram o lúdico, as 

brincadeiras e o faz de conta. Tudo isso deixado para traz, queimando etapas da 

infância e priorizando somente os conteúdos, porém, o fato de as crianças estarem 

inseridas no ensino fundamental, não significa que elas não possam mais brincar. 

O brincar faz com que a criança faça leitura de mundo, possibilitando o 

desenvolvimento nos aspectos físicos, motores, cognitivos e sociais. As brincadeiras 
                                                             
1  Mosé, Viviane; O que a escola deveria aprender antes de ensinar? 

Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=EigUj_d5n80&feature=youtu.be>  

Acesso em 05 de Outubro 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=EigUj_d5n80&feature=youtu.be


desenvolvem os processos psicológicos mais importantes na humanização do 

homem. Com especial ênfase para a independência do campo perceptual imediato, 

a capacidade de operar no plano simbólico, a apropriação de formas culturais de 

relações e ações sobre o mundo, a linguagem e a imaginação. (VYGOTSKY, 1994). 

Por isso, há muitos questionamentos de como utilizar o tempo ao ensinar e 

avaliar, para que o ensino e a aprendizagem se efetivem entre professores e alunos.  

Para Mattos e Castro (S/D), a proposta de reorganizar a estrutura escolar em 

ciclos de aprendizagem é o caminho mais viável, pois visa o progresso de acordo 

com as habilidades e capacidades próprias de cada sujeito do conhecimento. Em 

outras palavras, devemos pensar que o aluno é o responsável por sua 

aprendizagem e que o professor ocupa o lugar de mediador entre os saberes.   

Dentre os pressupostos apresentados, é fundamental que o ensino seja 

humano, pois não há educação fora das sociedades humanas, permitindo então, aos 

sujeitos que reflitam sobre suas condições espaço-temporais e consequentemente 

entender-se de forma crítica.  

 

RESULTADOS 

Observamos que a professora e a coordenadora, possuem vasta experiência 

no ramo educacional. A professora atua há dez anos, sendo, três anos na educação 

infantil e sete anos no ensino fundamental. Já a coordenada pedagógica atua há 25 

anos, sendo quinze anos como professora do ensino fundamental e dez anos como 

coordenadora. 

Nas entrevistas realizadas com a professora e a coordenadora pedagógica, 

pudemos observar que, apesar de trabalharem no mesmo “espaço”, na mesma 

escola, elas possuem visões diferentes do ambiente educacional no qual estão 

inseridas.  

Em relação aos espaços da escola, percebemos que há, aparamente, 

divergências entre a professora e a coordenadora. Na visão da professora, os 

espaços são adequados. Já a coordenadora, diz que não são adequados, pois a 

escola recebe os três ciclos de ensino (fundamental I, fundamental II e ensino 

médio). Com isso, ela relata que está tendo dificuldade para melhorar o ambiente, 

pois as salas de aulas têm carteiras e cadeiras não apropriadas para crianças da 

idade de seis anos. Vejamos o que a coordenadora diz: “as perninhas ficam 



balançando e não conseguindo adaptar a sala de aula como sala alfabetizadora e 

que os alunos do Fund. II e Médio destroem tudo”.  

Ao visitar a escola, percebemos que, alguns espaços são poucos utilizados 

pelas crianças e pela professora, pois são espaços compartilhados com alunos 

maiores, e que impede, por exemplo, que haja brinquedos ou mais atividades 

lúdicas, dificultando a aprendizagem significativa da criança. Por esse motivo, a 

escola não está adequadamente preparada para receber as crianças dessa faixa 

etária.  

A nosso ver, existe uma lacuna em relação a esse ambiente ser acolhedor e 

apropriado para crianças de seis anos que estão fazendo essa transição entre a 

educação infantil e o ensino fundamental. De acordo com Becchi (2012), “os 

espaços devem ser acessíveis, seguros, acolhedores com diferentes ambientes e 

possiblidades de exploração”.  

A maioria das escolas foram pegas de “calças justas” com implantação do 

ensino de nove anos, como mencionado anteriormente. Ao verificarmos a entrevista 

da docente, notamos um aparente despreparo dela, em relação ao ensino-

aprendizagem das crianças de seis anos. Vemos que a professora parece não estar 

preparada para lidar com as crianças dessa idade, dentro dessa nova exigência. A 

professora disse que “as crianças dessa idade são difíceis de lidar”. 

  Por meio da entrevista, percebemos que a professora parece não ter a visão 

completa em relação à importância do tempo e espaços apropriados para as 

crianças de seis anos. Ela disse trabalhar esses conceitos com atividades prontas de 

espaços/tempo, como calendários, ajudante do dia e os aniversariantes do mês, não 

dando oportunidade para brincadeiras. Com base na afirmação de Tasca e Pinto 

(2013): 

[...] é importante asseguras as crianças, na rotina de trabalho dos 
anos iniciais, o direito ao atendimento a suas características 
específicas, como: um espaço/tempo reservado ao brincar; um 
ambiente que estimule a leitura e escrita, tendo em vista suas 
práticas sociais; a imaginação, a criatividade das crianças integrando 
o processo de aprender, de se desenvolver, de se conhecer e de se 
constituir como sujeito cultural e histórico. (TASCA; PINTO, 2013, p. 
263). 

 

Desta forma, percebemos a importância que os espaços recursos/materiais 

de aprendizagem no 1º do ensino fundamental I, sejam planejados e organizados, 



para que a criança seja respeitada nas suas singularidades. Os espaços devem ser 

acolhedores, promotores de brincadeiras, pois é por meio das brincadeiras que a 

criança faz leitura de mundo, desenvolvendo-se nos aspectos físicos, motores, 

cognitivos e sociais.  

Tendo em vista que, o brincar faz com que a criança expresse um sentimento 

de liberdade e anuncia a arte, aflorando a criação espontânea. (PIAGET,1971) 

 Diante disso, o professor e a gestão escolar devem propiciar todas as 

condições necessárias para que a criança se desenvolva e, consequentemente 

aprenda. Sendo fundante na vida profissional, que participe de formação continuada 

para que esteja preparado para as diversas contrapartidas do ensino-aprendizagem, 

mas isso necessariamente, nos leva a pensar na formação inicial de professores. 

Por meio da formação continuada, que o professor reflete e analisa sua prática 

pedagógica. De acordo com Mileo e Kogut (2009) afirmam que: 

 

Cabe ao professor manter-se qualificado para que possa atender as 
necessidades de seus alunos bem como da sociedade. Uma vez 
que, o mercado de trabalho busca o profissional melhor qualificado, 
flexível e disposto para enfrentar os desafios a ele proposto, visando 
uma melhoria na educação e no ensino. Portanto apenas a formação 
inicial não é suficiente para a garantia da qualificação dos 
professores na atualidade. (p. 4947). 
 

Portanto, concluímos que, a formação dos professores é essencial, pois 

aprender e ensinar não são limitados, além de formar ele forma-se. Tendo em vista, 

que o conhecimento é autoconhecimento numa sociedade em constante 

aprendizado.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio deste estudo, refletimos a importância da organização do tempo e 

espaço no primeiro ano do ensino fundamental I. 

Verificamos que, em alguns aspectos houve divergência entre a 

coordenadora pedagógica e a professora, quanto a melhor forma de organizar os 

espaços e tempos dessa criança. Verificamos também, que ambas sabem da 

importância do lúdico, flexibilidade curricular e de organização de tempos e espaços 

dessa criança, agora inserida no ensino fundamental, mas a preocupação central 

está em alfabetizar e cumprir o planejamento. 



Lembramos que, os documentos disponibilizados pelo Ministério da 

Educação, incluindo os Parâmetros Curriculares Nacionais, relatam a importância da 

organização tempo e espaço na escola, mas isso não tem sido adequadamente 

pensando e praticado na escola, o que, possivelmente, tem impactado 

negativamente no aprendizado das crianças. 

 Com isso, é necessário que a escola esteja disposta a mudanças, 

incorporando outros saberes, e não somente saberes sistematizados, mecânicos e 

fragmentados. A escola não pode se omitir, pois o tempo e espaços são 

indissociáveis do ensino, portanto, fundamentais para garantir a construção do 

ensino-aprendizagem. 

Por fim, destacamos que a formação continuada pode ser um profícuo 

instrumento para garantir a reflexão sobre esse e outros aspectos essenciais para 

melhoria do ensino no Brasil. 
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