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RESUMO 

O tema central desse trabalho é Educação Integral. Nessa concepção de ensino, a 

criança permanece na escola por um tempo superior ao regulamentar, passando o 

dobro do tempo na escola. Em um turno, o aluno participa das aulas regulares e no 

outro de atividades diversificadas, das mais diversas naturezas e ainda de um tempo 

específico para acompanhamento escolar. Objetiva-se aqui levantar de que maneira 

a educação em tempo integral pode contribuir para o desenvolvimento da habilidade 

da leitura dos alunos do primeiro segmento do Ensino Fundamental. Para tanto, o 

mesmo foi desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica, compondo um referencial 

teórico sobre o assunto, tendo como fontes livros e artigos científicos e ainda a 

aplicação de questionários semiestruturados a professores que atuam na educação 

em tempo integral. Ao final, constatou-se que embora singela, é possível notar uma 

melhoria não somente no processo de leitura, mas também de escrita desses 

alunos. Todavia, observou-se também que esse desempenho poderia ser melhor se 

caso houvesse uma disponibilidade de tempo um pouco maior para esse momento. 

 

PALAVRAS CHAVE: Educação em tempo integral. Leitura. Aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO 
 

 O artigo que ora se apresenta tem como tema principal a Educação Integral. 

Embora a ideia da Educação Integral não seja assim tão recente, observa-se que 

nos últimos anos um número cada vez maior de escolas tem aderido a essa 

proposta de extensão da carga horária, de modo que o aluno permaneça nas 

dependências da escola e ali desenvolva atividades diversas relacionadas ao 
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esporte, cultura, lazer, música e ainda um acompanhamento do processo de 

aprendizagem. 

Diante dessa proposta, há de se pensar que automaticamente ficando mais 

tempo na escola a criança apresentaria melhores resultados em sua aprendizagem, 

além de ficar em ambiente seguro, longe da rua. Dessa forma, a proposta da 

educação em tempo integral é bem vista o que pode ser um dos motivos que 

justifique a sua crescente expansão. Uma ação geradora de benefícios. 

Sendo assim, a presente pesquisa tem como objetivo principal levantar de 

que maneiras a educação em tempo integral pode contribuir para o desenvolvimento 

da habilidade da leitura dos alunos do primeiro segmento do Ensino Fundamental. 

Além disso, espera-se ainda apresentar uma conceituação mais ampla de educação 

integral, de forma a permitir que se compreenda o porquê de suas ações.  

Objetiva-se também discorrer sobre o desenvolvimento da leitura e a sua 

importância para a atualidade bem como as práticas pedagógicas que podem ser 

desenvolvidas na educação integral para essa finalidade. Com esse intuito, a 

pesquisa parte da seguinte questão: como as atividades na educação em tempo 

integral podem contribuir para o desenvolvimento da leitura de crianças do primeiro 

segmento do Ensino Fundamental? 

Sendo assim, o presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de 

natureza exploratória.  

Conforme Gil, a pesquisa é considerada de natureza exploratória quando 

 

[...] envolver levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que 
tiveram (ou tem) experiências práticas com o problema pesquisado e 
análise de exemplos que estimulem a compreensão. Possui ainda a 
finalidade básica de desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e 
ideias para a formulação de abordagens posteriores. Dessa forma, 
este tipo de estudo visa proporcionar um maior conhecimento para o 
pesquisador acerca do assunto, a fim de que esse possa formular 
problemas mais precisos ou criar hipóteses que possam ser 
pesquisadas por estudos posteriores (GIL, 1999, p. 43). 

 

Nesse sentido, o trabalho se constituiu a partir de dois momentos distintos: 

uma releitura que construído a partir da leitura crítica do trabalho de autores 

diferenciados que tratavam do assunto com base nos aspectos fundamentais ali 

descritos, sem que haja a preocupação com dados estatísticos e a entrevista com 

professores que atuam diretamente na educação em tempo integral. 



Sendo assim, o texto foi alicerçado na pesquisa bibliográfica, onde foram 

feitos previamente o levantamento de autores e obras que tem como tema principal 

a questão das mídias educacionais.  

A pesquisa bibliográfica é definida por Gil (1999, p. 29) como aquela que:  

 

[...] é elaborada com base em material já publicado. 
Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material 
impresso como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de 
eventos científicos. 

 

Na realização desse trabalho, a pesquisa bibliográfica tem um papel 

fundamental, uma vez que permite que se faça uma análise das questões 

respondidas pelos entrevistados com vistas a se alcançar os objetivos inicialmente 

propostos. 

 Além da pesquisa bibliográfica, foi ainda elaborado um questionário 

semiestrururado, composto de dez questões que foram enviados a treze professores 

de escolas públicas municipais e estaduais de São João del Rei, cujos alunos 

participam de projetos de educação em tempo integral. 

 Os questionários foram enviados por meio da internet, através das redes 

sociais e respondidos através do mesmo canal, na segunda quinzena do mês de 

outubro do presente ano. Vale lembrar ainda que vinte professores foram 

convidados a participar, contudo apenas treze enviaram as suas respostas em 

tempo hábil para a conclusão desse artigo. 

Ao final constatou-se que, embora os alunos permaneçam bastante tempo na 

escola e ainda passem pelo período de acompanhamento pedagógico, observa-se 

que a melhora tanto no processo de leitura, como também no de escrita se faz 

presente. Contudo, constatou-se também esse resultado poderia se muito maior se 

houvesse um tempo maior voltado para o desenvolvimento da leitura, de forma mais 

prática e envolvendo os demais professores. 

 

 
A Educação em tempo Integral 

 

As discussões acerca da Educação e formação integral do educando está na 

pauta de discussões internacionais há alguns anos. Em alguns países Europeus, 

nos EUA, China, Japão e outros já são realidade concreta. No cenário brasileiro 



remonta aos anos 1940, 1960 e partindo das perspectivas e ideais de Anísio 

Teixeira e suas propostas revolucionárias para a época visando a oferta de uma 

educação de qualidade (CAVALCANTE, 2013). A princípio, uma ideia bastante 

inovadora, capaz de oferecer um novo perfil ao educador e especialmente ao 

educando, que encontraria na escola pública tantas oportunidades de aprendizagem 

diferenciadas tais como eram as escolas privadas daquela época. 

Nesse sentido, de lá pra cá, muitos foram os projetos e programas que foram 

sendo desenvolvidos com esse objetivo, sempre com o intuito maior de oferecer não 

apenas um aprendizado mais amplo ao aluno, tendo em vista o seu 

desenvolvimento global, mas também a ideia de libertá-lo da ociosidade e os perigos 

da rua. Observa-se então que nos últimos anos vem crescendo em quantidade e 

importância o número de escolas que tem ampliado seu atendimento para tempo 

integral.  

 

Conceituando a Educação em tempo integral 

 

O conceito de educação integral encontra amparo jurídico significativo na 

legislação brasileira, assegurando sua aplicabilidade no campo da educação formal 

e em outras áreas da política social. Um exemplo disso é a própria LDB – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação nacional, Lei nº 9.394/96, em seus artigos 34 e 87 

afirmam que: 

 

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 parágrafo: O ensino fundamental será ministrado 
progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de 
ensino. 
Art. 87, parágrafo 5º  
Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das 
redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o 
regime de escolas de tempo integral (BRASIL, 1996). 

 

 O modelo de proteção integral garante à criança e ao adolescente o direito de 

receber atendimento em todas as suas necessidades, contribuindo assim para sua 

formação e proteção (GUARÁ, 2009). 

Assim sendo, a Educação Integral e Integrada em seu contra turno, mesclam 

atividades relacionadas ao acompanhamento pedagógico, além de outras disciplinas 



complementares, envolvendo esportes, música, dança, informática, idiomas entre 

outras atividades. 

A partir dessa ampliação de tempo nas escolas, estas passaram a apresentar 

aos seus alunos um projeto educativo integrado, em sintonia com a vida, as 

necessidades, possibilidades e novas propostas.  

 

Nova proposta a partir da reorganização do tempo e do espaço 

 

Além do compromisso com uma educação de qualidade que busca iniciativas 

de tornar o tempo dedicado aos estudos com um aproveitamento significativo, 

interessante e prazeroso.  

Para que isso ocorra, Cavaliere (2007) argumenta que: 

 

[...] além de definições curriculares compatíveis, toda uma 
infraestrutura precisa ser preparada do ponto de vista de espaços, 
dos profissionais e da organização do tempo. Numa escola de tempo 
integral, as atividades ligadas às necessidades ordinárias da vida 
(alimentação, higiene, saúde), à cultura, à arte, ao lazer, à 
organização coletiva, à tomada de decisões, são potencializadas e 
adquirem uma dimensão educativa (CAVALIERE, 2007, p. 1022-3). 
 

Pode-se dizer então que reorganizar o tempo, o espaço e os conteúdos são 

fatores essenciais para que os profissionais possam trabalhar o desenvolvimento 

dos alunos em sua totalidade. Nesse sentido, tem-se ainda que: 

 

A Educação Integral exige mais do que compromissos: impõe 
também e principalmente projeto pedagógico, formação de seus 
agentes, infraestrutura e meios para sua implantação. Ela será o 
resultado dessas condições de partida e daquilo que for criado e 
construído em cada escola, em cada rede de ensino, com a 
participação dos educadores, educandos e das comunidades que 
podem e devem contribuir para ampliar os tempos e os espaços de 
formação de nossas crianças, adolescentes e jovens na perspectiva 
de que o acesso à educação pública seja complementado pelos 
processos de permanência e aprendizagem (BRASIL, 2009, p. 6). 

 

Pode-se dizer então que a educação em tempo integral se caracteriza, 

portanto, em desenvolver estratégias diferentes a partir da reorganização do tempo e 

do espaço escolar. Utiliza-se de diversas metodologias para desenvolver um projeto 

pedagógico abrangente, inclusive, permitindo um contato ainda maior entre os 

alunos e o entorno da escola. 



 

Essa estratégia promove a ampliação de tempos, espaços, 
oportunidades educativas e o compartilhamento da tarefa de educar 
entre os profissionais da educação e de outras áreas, as famílias e 
diferentes atores sociais, sob a coordenação da escola e dos 
professores. Isso porque a Educação Integral, associada ao 
processo de escolarização, pressupõe a aprendizagem conectada a 
vida e ao universo de interesses e de possibilidades das crianças, 
adolescentes e jovens. Conforme o Decreto n° 7.083/2010, os 
princípios da Educação Integral são traduzidos pela compreensão do 
direito de aprender como inerente ao direito à vida, à saúde, à 
liberdade, ao respeito, à dignidade e à convivência familiar e 
comunitária; e como condição para o próprio desenvolvimento de 
uma sociedade republicana e democrática. Por meio da Educação 
Integral, se reconhece as múltiplas dimensões do ser humano e a 
peculiaridade do desenvolvimento de crianças, adolescentes e 
jovens (BRASIL, 2011, p. 01). 

 

Nota-se, conforme a colocação acima, que a Educação em Tempo Integral 

não se reduz à simples ampliação do tempo ou os usos de diferentes espaços, mas 

a um trabalho muito mais amplo e audacioso, que abraça o processo de formação 

do aluno, compreendendo o mundo ao seu redor como um espaço de aprendizagem 

sem limites. 

Complementando essa ideia, Cavalcante destaca: 

 

Entretanto, para que isso se torne viável é mister garantir uma gestão 
escolar com base numa prática dialógica e democrática, além de 
estar comprometida com os anseios da comunidade educativa e 
pautada em procedimentos mediadores no desenvolvimento de todo 
o processo de ensino-aprendizagem (CAVALCANTE, 2013, p.20). 

 

Dessa forma, para que a Educação Integral atinja a sua finalidade é 

fundamental que se tenha condições para que tudo isso seja colocado em prática. 

Essas condições abrangem recursos materiais humanos, além do real interesse de 

todos os envolvidos. 

 

O trabalho desenvolvido pela Educação em Tempo Integral 

 

Para os alunos participantes do tempo integral, a educação não cuida apenas 

da parte intelectual, mas atem-se ao indivíduo como um todo, cuidando também do 

físico, da saúde e de oportunidades em que possam desfrutar e produzir arte, 

valorizando sua cultura e formação cidadã. 



Entende-se que a proposta de educação em tempo integral tem se constituído 

numa ação que tem sido capaz de proporcionar às crianças e jovens mais tempo na 

instituição escolar. Esse ponto deve ser levado em consideração tendo em vista que 

a exposição à rua não traz benefícios, tendo em vista os perigos relacionados à 

droga, à violência entre outras coisas. 

Na visão de Guará (2009), a educação em tempo integral decorre da 

necessidade de expansão das experiências de aprendizagem e do tempo dedicado 

aos estudos pela articulação da escola com as famílias e a comunidade em geral, 

proporcionando assim a construção de novos saberes.  

Entende-se também que a educação em tempo integral oportuniza às 

crianças um acompanhamento pedagógico de forma a contribuir para o melhor 

desenvolvimento da aprendizagem dos conteúdos trabalhados pelos professores. 

Por outro lado, sabe-se que para uma criança cheia de energia permanecer o 

tempo todo na escola pode-se tornar uma atividade no mínimo cansativa. Assim, é 

necessário incluir atividades que envolvam trabalho de artes, música, esporte, 

dança, entre outras. 

 

Aquisição e desenvolvimento da capacidade leitora 

 

Compreende-se que os processos de leitura e escrita são indissociáveis. Uma 

prática se leva a outra e, juntas, contribuem para a alfabetização do indivíduo. 

Todavia, sabe-se que mais do que ter um indivíduo alfabetizado, é fundamental hoje 

em dia que se saiba compreender os textos lidos e conseguir escrever de forma a 

transmitir as ideias em mente. Leitura e escrita, na verdade, são ações de grande 

importância no mundo de hoje.  

Consequentemente, compreende-se a alfabetização como um processo 

também fundamental. A alfabetização é tida como muito importante, faz com que as 

pessoas sejam valorizadas ou não socialmente. Na visão de Tfouni: 

 

A alfabetização refere-se à aquisição da escrita enquanto 
aprendizagem de habilidade para leitura, escrita e as chamadas 
práticas de linguagem. Isso é levado a efeito, em geral, por meio do 
processo de escolarização e, portanto, da instrução formal. A 
alfabetização pertence, assim, ao âmbito do individual (TFOUNI, 
1995, p. 9) 

 



O processo de alfabetização envolve a entrada do aluno no mundo da escrita 

e ocorre através do avanço da aprendizagem, adequação e compreensão do que se 

lê e se escreve. De acordo com Soares (2000, p. 34): 

 
[...] aprender a ler e a escrever envolve relacionar sons com letras, fonemas 
com grafemas, para codificar ou para decodificar. Envolve, também, 
aprender a segurar um lápis, aprender que se escreve de cima para baixo e 
da esquerda para a direita; enfim, envolve uma série de aspectos que 

chamo de técnicos. Essa é, então, uma porta de entrada indispensável. 

  

E ainda no que diz respeito ao processo de alfabetização, é a própria Magda 

Soares que ainda salienta que 

 

A entrada da pessoa no mundo da escrita se dá pela aprendizagem de toda 
complexa tecnologia envolvida no aprendizado do ato de ler e escrever. 
Além disso, o aluno precisa saber fazer uso e envolver-se nas atividades de 
leitura e escrita. Ou seja, para entrar nesse universo do Letramento, ele 
precisa apropriar-se do hábito de buscar jornais para ler, de frequentar 
livrarias, bibliotecas, e com este convívio efetivo com a leitura, apropriar-se 
do sistema de escrita (SOARES, 2000, p.190). 

 

A princípio, estas parecem ser ações comuns e simples. Mas não se pode 

deixar de pensar na criança que não encontra um ambiente propício para isso em 

sua casa, não vivem em famílias com hábitos de leitura, pais que ficam ausentes 

boa parte do dia por conta de trabalho e não conseguem acompanhar a vida escolar 

dos filhos, entre outras coisas.  

Para essas crianças, o processo de aquisição tanto da escrita como da leitura 

pode não ser assim tão simples. Estas crianças precisam de uma ajuda para 

conseguir concluir o processo de alfabetização. 

Ocorre que, na realidade, a escola é a encarregada desse processo. E seus 

professores são considerados os responsáveis diretos no processo de alfabetização. 

Eles atuam como mediadores e criam estratégias diferenciadas com o propósito de 

facilitar o aprendizado das crianças. 

 

A análise dos dados da pesquisa 

O perfil dos entrevistados 

 Primeiramente, perguntou-se sobre o tempo de atuação desses professores 

no primeiro segmento do Ensino Fundamental, como pode ser observado no gráfico 

1: 



 Gráfico 1: Tempo de atuação no primeiro segmento do Ensino Fundamental 

 

      Fonte: Questionário da pesquisa 

 

 O Gráfico 1 mostrou que 30% dos professores entrevistados possui entre 1 e 

5 anos de experiência no primeiro segmento Ensino Fundamental, enquanto que 

39% possuem entre 5 e 10 anos de experiência. 31% dos professores entrevistados 

tem mais de 10 anos de atuação no primeiro segmento do Ensino Fundamental. 

Diante disso, acredita-se ser possível mencionar que a maioria dos professores 

entrevistados tem uma experiência considerável em lecionar para alunos do primeiro 

segmento do Ensino Fundamental. 

 Em seguida perguntou-se qual o tempo de experiência na educação em 

tempo integral. As respostas obtidas geraram o seguinte gráfico: 

 

Gráfico 2: Tempo de atuação na educação em tempo integral 

 

Fonte: Questionário da pesquisa 
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O gráfico mostra que a maioria dos entrevistados, 39%, tem entre 2 e 3 anos 

de experiência na educação em tempo integral.  23% deles estão nesse segmento 

há menos de um ano e outros 23% atuam a mais de 3 anos. 15% dos entrevistados 

disseram que possuem entre 1 a 2 anos de atuação na educação em tempo integral. 

Nota-se uma igualdade no número de entrevistados com mais e menos experiência. 

 

A contribuição da Educação em Tempo Integral na visão dos professores 

 

 Em seguida, perguntou-se quais as contribuições à aprendizagem a educação 

em tempo integral pode promover. As respostas foram bem variadas. Verificou-se 

que professores de uma mesma escola deram as mesmas respostas.  

Ainda assim, entre as contribuições, destaque para a questão da autonomia, 

a formação do indivíduo, a socialização, a melhora no comportamento em sala de 

aula, o acompanhamento de tarefas e estudos, a oportunidade de praticar esportes, 

de realizar atividades culturais, o fato de ficar fora da rua, ocupação de tempo antes 

ocioso, entre outros, conforme se pode verificar nos trechos a seguir: 

 “Acredito que a Educação Integral é importante porque além de tirar a criança 

da rua, ela ensina muitas coisas que contribuem para a sua autonomia. A criança 

aprende a ter hábitos de higiene, a se alimentar, a ter responsabilidade com seus 

pertences e suas atividades escolares”. 

“Autonomia, responsabilidade e crescimento. Além do reforço da 

aprendizagem, a prática de esportes e outras atividades interessantes.” 

“Sem dúvida a EI contribui para o desenvolvimento da autonomia e a 

formação do aluno. Uma vez conosco ele aprende muitas que vão contribuir para a 

sua formação além do acompanhamento pedagógico”. 

“Entendo a EI como muito importante, e que deveria ser estendida a todas as 

crianças, uma vez que ela contribui com a formação integral do aluno, oportunizando 

o contato com a música, a dança, o esporta a cultura além do acompanhamento 

pedagógico que muitas vezes eles não tem em casa, o que ajuda na sua 

aprendizagem”. 

 

 



 A quarta questão perguntava aos professores se eles estavam percebendo 

alguma evolução na leitura e escrita dos alunos e, em caso positivo, como elas são 

percebidas. Todos os entrevistados, ou seja, 100% deles, afirmaram que sim, que 

perceberam alguma evolução. Essa era uma resposta de certa forma esperada, pois 

o ano letivo já se encaminha para o final e acredita-se que sempre é possível 

perceber algum avanço, ainda que ele seja considerado pequeno. 

No que diz respeito à como essas melhoras são percebidas, a grande maioria 

dos professores respondeu, 37% deles, respondeu que esta foi percebida na leitura 

e na produção de texto. Outros 27% afirmaram ter percebido uma melhora na leitura 

oral dos alunos em sala. 18% constatam essa evolução por meio da melhora na 

produção de texto.  9% perceberam melhora nas notas como um todo e outros 9% 

afirmam que o aluno está mais participativo, conforme se pode observar no gráfico a 

seguir: 

 

 

Gráfico 3: Percepção sobre a evolução da leitura e da escrita dos alunos 

participativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário da pesquisa 

 

 Sendo assim, como o Gráfico 4 evidencia, a melhora mais percebida é a na 

leitura e na produção de texto.  

A prática pedagógica dos professores no Tempo Integral 



 

 Em seguida, perguntou-se como a leitura e a escrita são comumente 

trabalhadas.  Vale lembrar que nessa questão, cada entrevistado poderia marcar 

mais de uma resposta. O resultado se observa no gráfico 4, a seguir: 

Observe as respostas no gráfico 4: 

 

 Gráfico 4 : Como a leitura e a escrita são trabalhadas  

  

Fonte: Questionário da pesquisa 

 

 O gráfico acima mostra que os professores costumam diversificar bastante a 

sua prática pedagógica em sala de aula. Algumas das ações são desenvolvidas  por 

100% dos entrevistados, tais como o uso de jogos, as atividades de reforço (e que 

na verdade são uma exigência dos programas de educação em tempo integral e a 

elaboração de textos. Constatou-se que 77% deles realizam trabalhos com diversos 

portadores de texto, seguidos de 70% que afirmam ainda trabalhar com poesias. 

61% afirmam ler com frequência para os alunos. 54% afirmam desenvolver aulas de 

leitura e somente 15% desenvolvem projetos específicos voltados para a leitura. 

Como já se mencionou anteriormente, o acompanhamento pedagógico é uma 

exigência onde os conteúdos trabalhados no ensino regular são reforçados no 

contra turno. Entende-se essa ação como uma forma de melhorar a aprendizagem 

dos alunos, reconhecida, inclusive, como um dos pontos chave do programa. 
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O reforço escolar na educação Integral se configura em uma 
atividade pertencente ao grupo escolar, presente em todas as 
experiências registradas na pesquisa nacional (BRASIL, 2009). 

 

 Compreende-se o acompanhamento escolar como uma ação fundamental, 

uma vez que proporciona ao aluno um acompanhamento nas tarefas escolares além 

de um momento onde possa sanar suas dúvidas.  

Dentre os diversos trabalhos que podem ser desenvolvidos na educação de 

tempo integral, nas oficinas de acompanhamento pedagógico, tem-se os trabalhos 

que podem ser feitos por meio das aulas de leitura. Sabe-se que a leitura é 

essencial em nossas vidas. Esta deve estar presente desde a infância até a fase 

adulta. Para saber o que se passa em nosso redor, é importante que saibamos ler e 

entender de onde as fontes retiraram o que foi exposto. 

Acredita-se que a leitura seja uma ação que completa a escrita e ambas se 

fazem muito necessárias na atualidade, tendo em vista a enorme quantidade de 

informação que circula a todo instante. Nesse sentido, pode-se dizer que a prática 

da leitura é reconhecida em nossa sociedade pelo fato de nós, seres humanos, 

interagirmos entre os sujeitos a partir dos conhecimentos adquiridos através da 

leitura. Embora se reconheça a importância da prática da leitura, constatou-se que 

apenas sete professores, ou seja, 54% realizam aulas especificamente de leitura 

junto aos seus alunos. Esperava-se que esse trabalho fosse mencionado por todos 

os entrevistados. 

 Dando prosseguimento, perguntou-se ainda aos entrevistados que se acaso 

os alunos não estivessem no projeto de educação integral, acreditam que teriam o 

mesmo aprendizado. Todos disseram que não, ou seja: 100% dos entrevistados 

afirmaram que o trabalho ali realizado é significativo, apontando resultados positivos, 

tendo como subsídio principal as atividades de acompanhamento escolar como as 

demais oficinas. 

 A sétima questão perguntava quais outras aprendizagens os alunos tem 

apresentado além das curriculares. As respostas foram muito variadas, conforme 

mostra o gráfico 5: 

 

 

 

 



Gráfico 5: Outras aprendizagens além das curriculares 

 

Fonte: Questionário da pesquisa 

 

 Como é possível observar, 30% dos entrevistados afirmaram que os alunos 

aprenderam a se comportar melhor, melhorando a sua socialização. 20% dos 

entrevistados destacaram o respeito como maior aprendizado, seguidos de outros 

20% que consideraram as habilidades musicais e a dança e outros 20% que 

consideraram a autonomia. 10% dos entrevistados mencionaram a aquisição de 

hábitos de higiene como aprendizado. 

 Por fim, a oitava e última questão perguntava o que faria diferente na 

educação integral. Nessa questão notou-se que os entrevistados da mesma escola 

apresentaram respostas iguais ou semelhantes. O resultado das respostas pode ser 

visto no gráfico 6: 

 

Gráfico 6: O que mudaria na Educação Integral 

 

Fonte: Questionário da pesquisa 
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Como se observa, essa questão também gerou diferentes respostas. A 

princípio, 31% dos entrevistados afirmaram que seria mais interessante se as tarefas 

não precisassem ser feitas no momento do acompanhamento, aproveitando esse 

momento para trabalhar, inclusive, a leitura e a escrita de forma mais específica. 

23% dos entrevistados afirmam que desenvolveriam trabalhos interdisciplinares com 

ênfase na leitura e na escrita ao longo de todo o ano, reconhecendo essa como uma 

ação fundamental para o desenvolvimento da aprendizagem em geral de seus 

alunos. 7% dos professores estenderia o projeto aos demais alunos da escola. 

Outros 7% melhorariam a estrutura da escola para atender melhor os alunos e dar 

mais condições de trabalho ao professor. Os demais, 31% não responderam a essa 

questão. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao chegar ao fim desse trabalho, foi possível perceber o significado e a 

importância da educação em tempo integral não apenas para o processo de 

formação do indivíduo, mas também para o desenvolvimento de sua aprendizagem. 

 Embora o número de alunos atendidos ainda seja limitado e muitos ainda 

reclamem a falta de infraestrutura adequada para o desenvolvimento das atividades 

propostas, observou-se que a maioria dos professores percebe que há melhoria da 

aprendizagem dos alunos da educação em tempo integral. 

 Foi possível também verificar que embora alguns dos professores 

entrevistados não tenham tanta experiência no primeiro segmento do Ensino 

Fundamental, reconhecem a importância do desenvolvimento das habilidades de 

leitura e escrita e reconhecem que estão ali para propor ações que contribuam para 

tal. 

Verificou-se também que boa parte deles não dão aulas de leitura ou não 

leem para seus alunos em sala de aula. Essa é uma questão que chama a atenção, 

pois a leitura é colocada como uma ação fundamental e, em vista disso, poderia ser 

mais praticada em sala de aula. Não apenas com projetos de leitura em casa, mas 

sim, com o exemplo dos próprios professores. 

Outro ponto significativo levantado na pesquisa foi a questão das aulas de 

acompanhamento/reforço, onde em sua grande maioria, o tempo é aproveitado para 



a realização de tarefas de casa e nem sempre sobra tempo para a realização de 

atividades que poderiam ser ainda mais significativas no desenvolvimento da leitura 

e da escrita. 

Contudo, o que se considera mais significativo foi a constatação de que, 

embora nem sempre existam projetos diretamente voltados para o desenvolvimento 

das habilidades leitoras, ainda assim os entrevistados identificam melhoria nesses 

pontos. E não somente o desenvolvimento das habilidades leitoras, mas também de 

escrita. 

Constatou-se também esse resultado poderia se muito maior se houvesse um 

tempo maior voltado para o desenvolvimento da leitura, de forma mais prática e 

envolvendo os demais professores, com trabalhos envolvendo a leitura de forma 

trans e interdisciplinar.  

Ao fim, é possível então dizer que a educação em tempo integral contribui sim 

para o desenvolvimento das habilidades de leitura dos alunos do primeiro segmento 

do Ensino Fundamental utilizando-se de recursos variados, entre eles o lúdico, o 

reforço, os projetos de leitura e demais atividades realizadas, oportunizado 

experiências diferenciadas aos alunos, salientando que tais resultados poderiam ser 

ainda melhores, o que se pode alcançar com o desenvolvimento e atividades mais 

específicas e direcionadas para esse fim, e com o engajamento das demais 

disciplinas/oficinas e seus professores. 
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