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Além da apropriação de outros
espaços, as experiências de edu-
cação integral no Brasil mostram
que boa parte do conteúdo tam-
bém é “extra-escola”.

Ademais do trabalho com se-
cretarias como a de assistência
social e a de esportes, a maioria
das escolas estabelece parcerias
com universidades e ONGs. “Dá
certo quando se compõe junto o
conteúdo”, diz Isabel Santana,
da Fundação Itau Social.

Em Belo Horizonte, onde 90%
das atividades da jornada amplia-
da são realizadas fora dos colé-
gios, o leque de parceiros é am-
plo. Só de instituições de ensino
superior, são 13. Delas, saem
cerca de 600 universitários que
atuam nas escolas municipais.
Cada um trabalha 20 horas sema-
nais e recebe bolsa de R$ 420

para atuar em oficinas de dança,
teatro e esportes, entre outras.

Há também agentes do próprio
entorno, que trabalham com car-
teira assinada em atividades co-
mo aulas de capoeira. “Os alu-
nos têm uma sensação de perten-
cimento. Estão com um educa-
dor da região em que moram”,
diz Neusa Macedo, coordenadora
do programa Escola Integrada.

No Estado de São Paulo, 321
escolas estaduais atuam em jor-
nada ampliada, sendo 52 na capi-
tal. A proposta é que o “aluno
integral” desenvolva atividades
no “contraturno” em entidades
como o Centro Paula Souza e o
sistema “S”, como Sesi e Senai.
Nas parcerias com ONGs, a sele-
ção deve ser rigorosa. “Há algu-
mas que são cabides de empre-
go e usam a escola para balizar
essa irregularidade”, diz Cleona-
ra Schwartz, da Faculdade de
Educação da Universidade Fede-
ral do Espírito Santo. “Nesses
casos, a criança só faz passeios
e projetos com estagiários.” / O.B.

A escola Paulo Fernando Nóbre-
ga Tortello, onde o garoto Pablo
Henrique estuda, em Sorocaba,
tem um prédio e, no ano passado,
ganhou um anexo a pouco mais
de 1 km de distância. O menino
frequenta os dois, todos os dias.
Logo cedo, às 8h30, o pai o deixa
de bicicleta em frente à constru-
ção colorida levantada onde fica-
va um lixão. Lá, o garoto participa
de oficinas de dança em uma sala
espelhada, faz aula de teatro e de
artes circenses. A escola oferece
ainda a prática de xadrez e coral.

Tudo acontece sob o olhar da
“professora educadora comuni-
tária” Magali dos Santos, profis-
sional selecionada entre profes-
sores da rede municipal. Ela é
responsável pela coordenação e
planejamento de todas as ofici-
nas e faz o meio de campo entre
o trabalho desenvolvido no ane-
xo e o realizado em sala de aula.

Periodicamente, os professo-
res respondem a uma formulá-
rio com as habilidades e dificul-
dades dos alunos. “A partir dos
resultados, eu concilio as ativida-
des específicas para o avanço da
aprendizagem ao gosto de cada
criança” explica Magali.

“O que eu mais gosto é de
brincar com os jogos lógicos. An-
tes, eu assistia televisão a manhã
inteira. Agora é mais gostoso, eu
faço um montão de coisas”, diz

Pablo, já preparado para a segun-
da parte da maratona. Às 11h30,
ele parte no ônibus fretado em
direção à construção de salas
convencionais, onde vai almo-
çar e ter aulas até as 17h30.

Quando os anexos são mais
próximos, os estudantes fazem
o trajeto a pé, acompanhado de
monitores e seguindo uma trilha
p i n t a d a
delaran-
ja na cal-
çada.

T o d a
escola inte-
gral possui
um painel de de-
sempenho onde
exibe os resultados
do Ideb. Em 2010, a
meta do colégio era 5,7.
Conseguiu 6,5. “A leitura
de uma partitura musical,
por exemplo, é 100% mate-
mática”, compara Patrícia Boni-
lha Fernandes, gestora de desen-
volvimento educacional. “Além
disso, as oficinas atuam em ou-
tras dimensões, como a questão
do limite, da autonomia e da coo-
peração. O que mais nos chama a
atenção, no entanto, é a autoesti-

ma. Vemos um ‘boom’ já no pri-
meiro bimestre.”

O desafio de Sorocaba, agora,
é diminuir a fila de espera. Na
escola de Pablo, 60% das crian-
ças estão em tempo integral,
mas, na cidade toda, o índice cai
para 20%. Na seleção, têm priori-
dade crianças em situação de ris-
co social, que apresentam pro-
blemas de aprendizagem e cujos
pais trabalham.

A meta da Secretaria de Educa-
ção é chegar a 10 mil alunos aten-
didos em 2012. Para isso, há qua-

tro complexos sendo construí-
dos e outros oito em processo de
licitação. Além dos recursos do
governo federal, cada aluno de
educação integral custa, para a
prefeitura, 20% a mais do que os
que fazem turno único. “O inves-
timento cresce, mas não dobra
porque conseguimos otimizar o
usode espaços como re-
feitórios e ginásios e
também estabelece-
mos parcerias com a
comunidade do entor-
no”, diz Patrícia. /O.B.

É preciso
convencer pais
dos benefícios
Não é fácil conscientizar os pais
de que estudar o dia inteiro não
será prejudicial para os filhos. “É
normal. Como a educação inte-
gral não faz parte de nossa cultu-
ra, é preciso lidar com o senso
comum de que a criança vai ficar
cansada”, diz Silvia Colello, da
Facudade de Educação da USP.

Em Apucarana (PR), por exem-
plo, foram organizados encon-
tros com os pais. “A interpreta-
ção que se tinha é de que as crian-
ças ficariam mais tempo para se
alimentarem. Tinha pai que di-
zia: ‘Meu filho pode comer em
casa’”, diz Cláudio Silva, diretor
da autarquia municipal de educa-
ção. “Só com o tempo eles perce-
beram que as crianças estavam
felizes e aprendendo mais.”

Em Sorocaba (SP), ainda há ca-
sos de pais que não permitem
que seus filhos sejam integrados
ao programa, mas esse contin-
gente diminui a cada ano. /O.B.

Sorocaba aposta
em oficinas e colhe
resultados no Ideb
Com 20% dos alunos do
ciclo básico matriculados
em período integral,
município detecta salto
na qualidade do ensino

Escola integrada
desafia limitações
da rede pública
Meta do governo de oferecer aulas em período integral em metade
das escolas até 2020 esbarra em falta de infraestrutura e currículo

Maioria das
experiências
inclui parcerias

1.400
municípios de todos os Estados
do País devem receber recursos
do Fundeb para a educação em
tempo integral neste ano

7h
diárias de estudo é o tempo
mínimo que uma escola de
jornada ampliada deve
oferecer ao aluno, dentro
ou fora de seus muros
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Pablo Henrique de Sousa, de 7
anos, ganhou um acessório novo
neste ano. Sobre o uniforme da
escola municipal de Sorocaba,
ele ostenta um colete verde li-
mão. É o que mostra que ele é um
aluno de tempo integral: fica das
8h30 às 17h30 no colégio.

Por enquanto, ele é exceção.
Atualmente, só 6% dos alunos
têm ao menos sete horas diárias
de jornada escolar. Mas, uma das
metas do Plano Nacional de Edu-
cação, em trâmite no Congresso,
é que até 2020 metade das esco-
las públicas ofereça educação bá-
sica em tempo integral.

Para isso, o governo aumen-
tou o repasse de verbas para as
escolas públicas com jornada
ampliada. O acréscimo do Fun-
do da Educação Básica (Fundeb)
é de 25% para o fundamental e
30% para o médio. Porém, a im-
plementação ainda esbarra em
problemas de infraestrutura e

de formatação de conteúdo.
“Precisamos agir porque o Bra-

sil está a reboque. Os países de-
senvolvidos oferecem isso há sé-
culos e nações vizinhas, como o
Chile, universalizaram a educa-
ção básica integral”, diz Silvia Co-
lello, da Faculdade de Educação
da Universidade de São Paulo.
“Mas precisa ser benfeito, com
projeto pedagógico adequado.”

Como o Ministério da Educa-
ção não prevê um currículo úni-
co, as experiências são variadas.
“Cada cidade se planeja de acor-
do com suas peculiaridades”, ex-
plica Isabel Santana, gerente da
Fundação Itaú Social. Em semi-
nário sobre o tema nesta terça e
quarta-feira, o órgão vai lançar o
documento “Perspectivas de
Educação Integral”, em que ma-
peia tendências espalhadas pelo
País. Foram consideradas 16 ini-
ciativas que mostram que a edu-
cação integral deve considerar
tempo, espaço e conteúdo.

Formatos. Não há um número
de horas estipulado, mas é preci-
so que o tempo seja suficiente
para execução das atividades.
Em Apucarana (PR), por exem-
plo, os alunos chegam às 7h30 e
ficam até as 16h. “Como nossa
cidade é pequena e eles moram
perto, ainda sobra tempo para
brincarem na rua”, explica Cláu-
dio Silva, diretor da autarquia
municipal de Educação.

A cidade foi uma das pioneiras
na prática. Implantou o formato
em 2001 e hoje todos os alunos
do ensino fundamental passam
o dia na escola. Em 2009, a nota
de Apucarana no Índice de De-
senvolvimento da Educação Bá-
sica (Ideb), foi de 6,0, meta do
governo federal para 2020.

Crescer na avaliação não de-
pende só do número de horas,
mas também do que é feito nesse
tempo extra. “Fazer a articula-
ção dos dois currículos é uma coi-
sa bastante difícil. O aluno não
pode ficar a manhã toda achan-
do muito chato assistir às aulas
de matemática e compensar a
canseira se divertindo à tarde”,
diz Maria Estela Bergamin, do
Centro de Estudos e Pesquisa de
Educação, Cultura e Ação Comu-
nitária (Cenpec). “A ideia inte-
gral não pode ser formar artistas
ou esportistas. Se vai ter oficina
de dança moderna, ele estuda
hip hop na aula de português.”

Outro desafio na questão do
conteúdo curricular é evitar que
a jornada ampliada se transfor-
me em reforço escolar. Estudo
do MEC que ouviu 500 escolas
em 2009 mostrou que 61,7% de-
las usavam o tempo para isso.

Sem espaço. Com escolas pú-
blicas que atuam no limite de
seu espaço físico, mesmo com
turnos de quatro horas, conse-
guir espaço para abrigar alunos o
dia todo é a questão mais comple-
xa, segundo especialistas. “Não
dá para esperar que sejam cons-
truídas escolas adaptadas para a
educação integral. O custo é alto
e o processo iria demorar. É bom
utilizar escolas com boa infraes-
trutura para testar modelos,
mas tem de usar outras alternati-
vas”, diz Isabel, do Itaú Social.

É o que acontece em Soroca-
ba. A experiência começou em
2007 e, em três anos, o progra-
ma, conhecido como “Escola do
Saber” atende a 6 mil alunos do
ensino fundamental em três for-
matos diferentes: quatro escolas
foram construídas exatamente
para esse fim – ginásio poliespor-
tivo e anfiteatro –; outras utili-
zam espaços como salões paro-
quiais e clubes e algumas ganha-
ram um anexo, espaço onde se
realizam atividades extraclasse.

Pela complexidade do proces-
so é que educadores ponderam
sobre a meta do MEC de, em dez

anos, ter 50% das escolas com
jornada ampliada. “Advogamos
uma mudança gradativa. Não
adianta ampliar sem dar condi-
ções e treinamento para os pro-
fessores”, diz Estela, do Cenpec.

Para Cleonara Schwartz, da Fa-
culdade de Educação da Univer-
sidade Federal do Espírito San-
to, não se pode usar o tempo inte-
gral para resolver uma questão
social. “A escola não existe para
evitar que a criança fique na rua.
Essa não é sua função. Se isso
acontecer, vai ser mais uma me-
dida paliativa dessas que a gente
vê no cenário educacional.”

Atividades.
Pablo, de 7 anos:
aulas de dança e
de arte circense
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Investimento. Alunos da escola Oficina do Saber, da rede municipal de Sorocaba (SP), fazem aula de dança: apenas 6% dos alunos da rede pública no País têm aula em período integral
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