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A Secretaria Municipal de Educação de Campinas, por meio do Departamento  
Pedagógico e da Coordenadoria Setorial de Formação, apresenta os “Cadernos Curriculares 
Temáticos Educação Básica: Ações Educacionais em Movimento”, que estão organizados 
em seis volumes:

• Volume I - Espaços e Tempos na Educação das Crianças (2014)
• Volume II - As relações étnico-raciais afro-brasileiras: subsídios à ação educativa
• Volume III - Arte, Música e Educação: tudo é coisa musical…
• Volume IV - Narrativas sobre Educação Especial nas escolas da Rede Municipal de 

Ensino de Campinas (2020)
• Volume V - Tecendo o Currículo da Educação Integral em Tempo Integral - Partes 1 e 2
• Volume VI - Programa Pesquisa e Conhecimento na Escola:
• Parte 1: Pensando o Pesco: Reflexões sobre Pesquisa e Conhecimento na escola
• Parte 2: Entre pontos, nós e alinhavos: vivências de professoras e professores nas 

narrativas situadas em 2020.
• Volumes II, III, V e VI lançados em 2021.

Vale ressaltar que estes documentos estão articulados aos princípios fundamentais 
das Diretrizes Curriculares Municipais da Educação Básica.

Neste volume, as experiências, reflexões e orientações, reunidas no texto, 
pretendem subsidiar as ações sobre a temática, considerando a dedicação coletiva para a 
construção deste material, a partir de reuniões do Grupo de Trabalho e por assim com as 
valiosas contribuições dos profissionais da Rede Municipal de Ensino de Campinas.

Este documento, portanto, não esgota as reflexões, mas sim as registra e fomenta 
as discussões em torno da  organização e reorganização do trabalho das equipes escolares, 
objetivando a pesquisa, o conhecimento e as ações pedagógicas significativas para cada 
profissional da Secretaria Municipal de Campinas.  

José Tadeu Jorge
Secretária Municipal de Educação de Campinas-SP 



Este caderno , que com muita satisfação apresentamos à rede municipal de ensino,  
é resultado de um trabalho coletivo de reflexões, estudos e discussões  realizado pelos 
profissionais das Escolas Municipais de Ensino Fundamental de Educação Integral da rede 
municipal de ensino, coordenado pelo Departamento Pedagógico, por meio do Núcleo do 
Currículo do Ensino Fundamental, da Coordenadoria Setorial de Formação.

No atual contexto de debates sobre a importância da Educação Integral e da necessidade 
de ampliação da jornada escolar dos estudantes como uma alternativa estratégica ao 
enfrentamento da desigualdade e como possibilidade de elevar os índices de aprendizagem, 
esse caderno  tem o objetivo de apresentar a política de Educação Integral que norteia o 
trabalho das Escolas Municipais de Ensino Fundamental de Educação Integral da rede municipal 
de Campinas (EMEFEIs), bem como evidenciar as práticas curriculares desenvolvidas nessas 
Unidades, que promovem a formação integral de seus alunos.

Os diálogos e narrativas apresentados no caderno partem da  perspectiva de que  
a implantação de escolas de educação integral em tempo integral deve possibilitar uma 
expansão de oportunidades e situações que promovam aprendizagens significativas e que 
contemplem a condição multidimensional do sujeito, bem como permitir novas possibilidades 
de organização do curriculo, com foco no trabalho coletivo, interdisciplinar e que promova 
uma educação de qualidade, considerando as comunidades e suas diferentes culturas.
  As  reflexões aqui apresentadas  não significam um ponto de chegada, mas um ponto de 
partida  para avançarmos na busca de  práticas curriculares que promovam maior qualificação 
dos processos educativos.

Esperamos que esse trabalho seja acolhido pelas comunidades escolares como 
uma elaboração coletiva que registra as práticas curriculares de educação integral da Rede 
Municipal de Ensino de Campinas e como um importante subsídio para construção dos 
projetos pedagógicos das escolas.

Solange Villon Kohn Pelicer
Secretária Municipal de Educação de Campinas-SP (2013 - 2020)

Apresentação
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INTRODUÇÃO

Este Caderno Curricular tem como objetivo apresentar a política de Educação 
Integral que norteia o trabalho das Escolas Municipais de Ensino Fundamental de 
Educação Integral da rede municipal de Campinas (EMEFEIs), bem como compartilhar 
o registro dos saberes/fazeres elaborados e apropriados por suas comunidades 
escolares sobre as práticas curriculares desenvolvidas nessas Unidades, que 
promovem a formação integral de seus alunos.

Espera-se que os conhecimentos compartilhados aqui inspirem, norteiem, 
subsidiem e deem visibilidade à construção histórica de práticas curriculares que 
têm por base os Ciclos de Aprendizagem e os Eixos de Trabalho, numa perspectiva 
articulada, integrada e interdisciplinar, a partir da organização de projetos e de 
atividades diversificadas. Ainda, este material produzido a muitas mãos traz olhares 
e vozes que contam como nossas escolas de educação integral têm se constituído.
 A necessidade da elaboração deste documento curricular específico para 
as escolas de Educação Integral da RMEC foi evidenciada  a partir do processo de 
escuta dos diversos segmentos das comunidades das Escolas de Educação Integral, 
proporcionado pela Comissão de Avaliação, instituída pela Portaria SME n. 23, de 
26 de março de 2019 que indicou, dentre outros apontamentos, a necessidade 
de construção de um documento curricular que, além de explicitar os princípios e 
concepções em que se baseia a proposta de Educação Integral adotada pela Rede 
Municipal de Campinas, presentes no Projeto Piloto para a Escola de Educação 
Integral: Uma proposta em construção no município de Campinas (2014) , abarcasse 
também a sistematização de práticas curriculares em curso nessas escolas, no caso, 
práticas que tivessem por base os Eixos de Trabalho, numa perspectiva integrada, 
interdisciplinar e inclusiva e que promovessem a formação integral dos alunos 
matriculados.
 Esse processo de construção envolveu duas etapas:

A primeira foi a elaboração de um texto introdutório, escrito pelos membros da 
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Comissão instituída pela Portaria SME 79, de 12 de setembro de 2019, o qual teve 
como foco o percurso histórico de constituição da Educação Integral na RMEC e 
dialoga com os marcos legais e concepções dessa modalidade de ensino, indicando 
alguns pressupostos, caminhos e desafios que caracterizam o projeto de Campinas.

A segunda etapa envolveu uma participação mais ampla dos profissionais 
que compõem a educação integral na SME, a partir da constituição de um Grupo 
de Trabalho de Diretrizes Curriculares, que envolveu representantes de todas as 
EMEFEIs e posterior organização e articulação de oito GTs por Eixos de Trabalho. 
Esses GTs foram coordenados por profissionais que faziam parte do GT Diretrizes 
Curriculares e aberto a todos os professores das EMEFEIs − sujeitos dos projetos 
pedagógicos escolares que fazem o trabalho na e para a escola. Cerca de 140 
profissionais participaram desse trabalho de forma direta. Esse coletivo, após muito 
estudo e inúmeras discussões, foi responsável pela elaboração e registro de práticas 
curriculares que contribuíram para a apropriação e compartilhamento dos saberes/
fazeres do campo de conhecimento da modalidade da Educação Integral em tempo 
integral no contexto das escolas da RMEC.

Convém ressaltar que a construção desse material se deu em diálogo com o fazer 
das escolas e com os outros documentos curriculares da rede municipal, portanto 
o olhar sobre ele deve se dar nesse exercício de estabelecimento de articulações 
possíveis.

Neste caderno estão explicitadas as concepções de Educação Integral que dão 
base à proposta adotada nas escolas da rede municipal de ensino de Campinas e os 
princípios que definiram a organização dos tempos, espaços, matrizes curriculares e 
jornadas, decorrentes dessa concepção.

Este documento está organizado em dois volumes, que contemplam as seguintes 
discussões:
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PRIMEIRO VOLUME – PARTE 1:
Na Parte I – PERCURSOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, aborda-se o 
percurso histórico de constituição da Educação Integral na RMEC em 
diálogo com a história geral dessa modalidade de ensino e com foco 
em como esse o projeto de Campinas foi se tecendo nessa rede.Na Parte II – EDUCAÇÃO INTEGRAL E CURRÍCULO ESCOLAR, discu-

te-se os principais conceitos e princípios sobre Educação Integral e 
organização curricular por eixos de trabalho, os quais subsidiam e 
norteiam o Caderno.
SEGUNDO VOLUME – PARTE 2:
Na Parte III – NARRATIVAS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, apresenta-se 
narrativas das comunidades escolares, trazendo os conhecimentos 
produzidos na complexidade do trabalho educativo, que se constitui 
na prática pedagógica cotidiana
E na Parte IV – DESAFIOS E POSSIBILIDADES COM A EXTENSÃO DA 
JORNADA EDUCATIVA, elenca-se alguns desafios e possibilidades e 
organização do trabalho construído pelas escolas.
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PARTE I.  
PERCURSOS DA 
EDUCAÇÃO INTEGRAL

1. Concepções e Marcos históricos e legais
Para possibilitar uma melhor compreensão da concepção e modelo de escola de 

educação integral em tempo integral vigentes nas escolas do município, é importante 
que se recupere, numa breve retrospectiva histórica, as concepções que surgiram nos 
diferentes contextos e os marcos legais federais e municipais que regulamentam e sub-
sidiam essa proposta como política pública, pois conhecer essa trajetória nos remete à 
visão de como o poder público expressa e busca garantir esse direito, bem como indica 
as possibilidades de recursos para sua manutenção.

Essas questões têm implicações significativas no cotidiano das escolas, uma vez 
que a implementação da educação em tempo integral de forma que promova a forma-
ção integral dos sujeitos depende de um conjunto de condições objetivas e de estraté-
gias pedagógicas que garantam a integração e ampliação do tempo, espaço e conteúdo 
de aprendizagem.

De acordo com Guará (2009), a proposta de educação integral encontra amparo 
significativo na legislação brasileira atual. Considerando que o conceito de educação in-
tegral é relativamente novo e ainda está em construção, vale ressaltar que a discussão 
entre os profissionais da educação sobre as contribuições, desafios e impactos do tem-
po integral no processo de formação dos alunos tem contribuído para a produção de 
subsídios nesse campo.

No Brasil, a concepção de educação integral foi gestada nas décadas de 1920 e 
1930. Nesse contexto, a educação, influenciada pelos princípios do liberalismo, passou 
a ser vista como o caminho para a melhoria da qualidade de vida e como ponte para o 

15
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progresso. Nesse sentido, a escola com o tempo ampliado fazia parte de um plano 
mais moderno de sociedade para o país naquele momento e trazia em sua base os 
princípios educativos que defendiam a escola gratuita, laica e obrigatória para todos 
e também o conceito de democracia, desenvolvimento da individualidade, educa-
ção contínua e a busca pela ciência.

A ideia de uma escola com funções ampliadas apareceu no Manifesto dos 
Pioneiros da Educação Nova de 1932. Anísio Teixeira, um dos mentores intelectuais 
do Manifesto, influenciado pelas ideias do filósofo e educador John Dewey, foi pio-
neiro em propor uma jornada escolar estendida aos alunos, com uma educação que 
oferecesse às crianças um programa completo de leitura, aritmética, escrita, ciên-
cias físicas e sociais; e, ainda, artes industriais, desenho, música, dança, educação 
física, saúde e alimentação (TEIXEIRA, 1959). Como consequência, a perspectiva de 
educação integral foi ganhando corpo num cenário no qual, inicialmente, a expan-
são do sistema escolar público esteve ligada somente à alfabetização. No entan-
to, Cavaliere (2010) afirma que a realização concreta dessas propostas foi limitada, 
ficando distante do que pretendiam os reformadores. Na década de 1950, Anísio 
Teixeira pôs em prática, através da implementação do Centro Educacional Carneiro 
Ribeiro (CECR), em Salvador, na Bahia, um modelo inovador de escola. Essa propos-
ta educativa se constituía assim: as atividades historicamente compreendidas como 
escolares eram desenvolvidas nas Escolas-Classes no período da manhã e as ativida-
des de cunho artístico, físico, manual e cultural aconteciam no contraturno escolar 
e eram desenvolvidas na Escola-Parque.

Em sua obra Educação não é privilégio (1968), Anísio Teixeira defendeu a escola 
de tempo ampliado por acreditar que não se conseguiria uma formação de hábitos 
de vida real, de convivência, com atividades práticas, com uma gama de atividades 
de trabalho, de estudo, de recreação e de arte em um tempo parcial.

Para Anísio Teixeira (1978), os programas curriculares deveriam ser aceitos e 
planejados pelos alunos, e serem constituídos de uma série de atividades e expe-
riências presentes em suas vidas. De acordo com o educador, só a própria pessoa 
se educa e a educação é o resultado que a pessoa assume direta e integralmente 
a responsabilidade dos próprios atos e experiências. Porque quando se assume tal 
responsabilidade, “[...] aviva-se, na pessoa, a consciência dos processos e conse-
quências daqueles atos e experiências e, logicamente, das lições que decorrem daí.” 
(TEIXEIRA, 1978, p. 20).

Na década de 1960, a fundação da cidade de Brasília trouxe consigo vários 
centros educacionais construídos nessa mesma perspectiva. Anísio Teixeira, que 
na época presidia o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), 
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foi convocado pelo Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira para coordenar a 
Comissão encarregada de criar o “Plano Humano de Brasília”, com Darcy Ribeiro 
e outros expoentes da educação brasileira. Naquele momento foi concebido um 
modelo de educação integral inspirado no CECR de Salvador e projetado por Oscar 
Niemeyer na capital do país.

Pode-se afirmar que essas foram experiências pioneiras de educação em tem-
po integral no Brasil, não tiveram continuidade pelos governos que se seguiram, 
sendo abandonadas sobretudo durante o Regime Militar.

Já na década de 1980, houve ainda a experiência dos Centros Integrados de 
Educação Pública (CIEPs). Concebidos por Darcy Ribeiro, a partir da experiência de 
Anísio Teixeira, e arquitetados por Oscar Niemeyer, foram construídos aproximada-
mente quinhentos prédios escolares durante os dois governos de Leonel Brizola, no 
Rio de Janeiro, cuja estrutura permitia abrigar o que se denominava como “Escola 
Integral em horário integral.” (RIBEIRO, 1986).

Para Darcy Ribeiro, a escola deveria instrumentalizar os segmentos mais popu-
lares, dando-lhes condições de melhoria de vida, de forma a diminuir as desigualda-
des sociais, educativas e culturais. Nesse sentido, o tempo que o aluno permanecia 
na escola era fator indispensável. Por isso, a escola idealizada por Darcy Ribeiro 
deveria reconhecer e valorizar a bagagem cultural dos alunos mais carentes, ofere-
cendo oportunidades de aprendizagem do currículo regular, bem como atividades 
culturais e recreativas, estudos dirigidos e educação física. No segundo governo de 
Brizola, alguns CIEPs foram equipados com piscinas e forneciam refeições comple-
tas, além de atendimento médico e odontológico. No entanto, a sucessão dos go-
vernos não investiu no projeto e tornaram escolas comuns com ensino em turnos, 
descaracterizando a proposta original.

No âmbito legislativo, a ideia de educação integral surgiu na Constituição 
Brasileira de 1988, articulada à ideia de proteção integral do direito de toda criança 
e do adolescente de receber um atendimento integral para a formação humana. 
Os principais documentos legais que se seguiram à Constituição Federal de 1988 
e fizeram menção à educação integral foram: o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (Lei nº 8.069/1990), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 
nº 9.394/1996) e os Planos Nacionais de Educação 2001-2011 (Lei n. 10.172/2001) 
e 2014-2024 (Lei n. 13.005/2014).

A Constituição Federal de 1988 trouxe algumas conquistas sociais importantes, 
embora não fizesse menção direta à expressão “educação integral”. Traduz que a 
educação, na condição de “[…] direito de todos e dever do Estado e da família”, deve 
garantir o “[…] pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
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cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988, art. 205), conduzindo 
à compreensão de que esse direito está associado a uma formação integral. Essa 
compreensão é reforçada ainda pelo fato do documento indicar em seu artigo 215 
que o Estado deve garantir a todos “[…] o pleno exercício dos seus direitos culturais 
e acesso às fontes da cultura nacional.” (BRASIL, 1988), bem como a valorização da 
diversidade étnica e regional. Nessa perspectiva, a educação integral constitui-se di-
reito de todos – e de cada um, haja vista a diversidade ser considerada característica 
primordial e valorativa dos tecidos social e cultural.

Em outro documento importante que se seguiu à Constituição de 1988, o Esta-
tuto da Criança e do Adolescente (1990), o tema da educação integral também está 
presente em seu Artigo 53: “A criança e o adolescente têm o direito à educação, 
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cida-
dania e qualificação ao trabalho [...]”. (BRASIL, 1990).

Em seu artigo 58 foram destacados alguns pré-requisitos para a efetivação de 
um currículo significativo, integrado à vida e aos desafios da cidade e do mundo, 
sem os quais não pode existir formação integral, pressupondo-se uma jornada edu-
cativa ampliada.

Art. 58. No processo educacional respeitar-se-ão os valores cultu-
rais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do 
adolescente, garantindo a estes a liberdade da criação e o acesso às 
fontes de cultura (BRASIL, 1990).

Ainda que o conceito de educação integral esteja em constante movimento, 
vale ressaltar que, nesse documento, a educação integral é apresentada como uma 
ação estratégica voltada para a garantia de proteção social e desenvolvimento in-
tegral de crianças e jovens. A concepção de proteção presente no ECA parte do re-
conhecimento de que a situação peculiar da criança e do adolescente como pessoa 
em desenvolvimento exige uma forma específica de proteção, traduzida em direi-
tos, como o da educação integral, que devem assegurar sua plena formação a partir 
da integração das políticas sociais públicas.

A LDB definiu a Educação Básica como direito de todos e indicou a necessidade 
da gradativa universalização do acesso de crianças e jovens às suas etapas como 
condição indispensável para efetiva inserção e participação dos cidadãos na vida 
pública. De acordo com Xavier (2012), nesse documento, a Educação Básica é apre-
sentada como 

um projeto de educação orgânico, sequencial e articulado em suas 
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diversas etapas e modalidades, visto como um direito subjetivo de 
todo cidadão brasileiro. O referido projeto visa a construção de uma 
identidade nacional, respeitando as especificidades das distintas 
etapas e modalidades da Educação Básica, a diversidade das popula-
ções estudantis e as diferentes regiões do país. […]Tais experiências, 
tratadas de forma disciplinar, ou interdisciplinar, através de projetos 
de trabalho, eixos temáticos e ou redes de aprendizagens, devem 
garantir, paulatinamente, a construção de uma proposta curricular 
não fragmentada prevendo para o Ensino Fundamental e o Ensino 
Médio uma base curricular comum e uma base diversificada, que 
deve constituir-se em um todo integrado (XAVIER, 2012, P. 36 a 38).

Em seu artigo 1°, a LDB, expressa uma concepção ampla de educação, que pro-
jeta uma nova dimensão à formação humana, vinculando-a ao mundo do trabalho 
e às práticas sociais, de forma a valorizar as experiências extraescolares:

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições 
de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da so-
ciedade civil e nas manifestações culturais (BRASIL, 1996).

Em relação à educação integral, a LDB aponta a importância de o processo edu-
cativo considerar o sujeito em sua condição multidimensional e privilegiar o tra-
balho em todas as dimensões humanas, ou seja, a cognitiva, a emocional-afetiva 
e a físico-corpórea, apontando para uma formação humana integral e não apenas 
garantir o acúmulo informacional.

Mais especificamente, em seu artigo 34 traz a indicação de ampliação da per-
manência da criança na escola, com a progressiva extensão do horário escolar.

Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo me-
nos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progres-
sivamente ampliado o período de permanência na escola [...] § 2º. 
O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo 
integral, a critério dos sistemas de ensino (BRASIL, 1996).

Na mesma perspectiva, ao prever o aumento progressivo da jornada escolar 
para o regime de tempo integral, em seu artigo 87, institui-se a Década da Educa-
ção, indicando que: “[…] §5º Serão conjugados todos os esforços objetivando a pro-
gressão das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime 
de escolas de tempo integral” (BRASIL, 1996).

Uma outra questão a ser evidenciada é o fato desse documento não apresen-
tar uma definição clara do que se entende por educação em tempo integral, o que 
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provocou a discussão entre os profissionais da educação sobre as contribuições e 
desafios do tempo integral no processo de formação dos alunos, além de fortalecer o 
debate sobre a relação entre educação integral e tempo integral, construindo assim, 
entre outros, subsídios a serem considerados nas legislações que se sucederam.

Apesar da LDB já apontar a possibilidade da ampliação do tempo escolar como 
um alicerce para a construção da educação integral, no Plano Nacional de Educação 
(PNE), Lei nº 10.172/2001, foi que a sua implementação gradual estabeleceu prazos 
e estratégias para a efetivação de ações.

Nesse documento, a ampliação da jornada escolar para turno integral foi apre-
sentada como um avanço qualitativo para resolver a necessidade de universalização 
do ensino, minimizar a repetência, diminuir as desigualdades sociais e ampliar de-
mocraticamente as oportunidades de aprendizagem. Dessa forma, o Plano (2001-
2011) indica em suas diretrizes que as escolas de educação em tempo integral bus-
quem atender as crianças em situação de vulnerabilidade, oriundas de famílias de 
baixa renda e, além do atendimento pedagógico, prevê o suporte ao desenvolvi-
mento das atividades escolares, prática de esportes, desenvolvimento de atividades 
artísticas e alimentação adequada.

Com a finalidade de possibilitar o alcance das metas estabelecidas no Plano 
Nacional de Educação, foi criado o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) 
em 2007, que abrangeu um conjunto de programas organizados em torno de qua-
tro eixos norteadores: educação básica, educação superior, educação profissional e 
alfabetização, nos quais ações voltadas à melhoria da qualidade da educação básica 
foram propostas.

Dentre esses importantes programas está o Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 
FUNDEB (BRASIL, 2007a), que se constituiu como importante avanço em relação 
à garantia do direito à educação em tempo integral e ao fomento para sua efetiva 
implementação. Esse fundo aumentou substancialmente o compromisso da União 
com a educação básica, ampliando seu aporte e instituiu um único fundo para toda 
a educação. Associou o tempo integral a todas as etapas da educação básica (edu-
cação infantil, ensino fundamental e ensino médio), destinando recursos para as 
diferentes etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino, considerando 
a extensão do turno e incluindo recursos para as matrículas em tempo integral.

O Fundeb também definiu o ensino em tempo integral, passando a considerá-lo 
como: “[...] educação básica em tempo integral a jornada escolar com duração igual 
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ou superior a sete horas diárias, durante todo o período letivo que um mesmo aluno 
permanece na escola ou em atividades escolares […]” (BRASIL, 2007a).

A partir disso, o Governo Federal estabeleceu coeficientes de verbas das matrí-
culas levando em consideração tanto a modalidade e o nível da educação quanto a 
ampliação da jornada escolar.

Em conjunto com o PDE, o Governo Federal lançou, por meio do Decreto Lei nº 
6094/2007, o Plano de Metas Compromisso Todos Pela Educação. Em diálogo com 
a educação integral, o plano aponta metas que sugerem a transformação tanto da 
escola em um espaço da comunidade, quanto os equipamentos públicos presentes 
no entorno da escola em ambientes de aprendizagem, além da ampliação do tempo 
de permanência dos estudantes na escola relacionada à melhoria da qualidade da 
educação (BRASIL, 2007b).

Artigo VII – ampliar possibilidade de permanência do educando sob 
responsabilidade da escola para além da jornada regular; [...] Artigo 
XXIV – integrar os programas da área da educação com os de outras 
áreas como saúde, esporte, assistência social, cultura, dentre outras, 
com vista ao fortalecimento do educando com sua escola; [...] Artigo 
XXVII – firmar parcerias externas à comunidade escolar, visando a 
melhoria da infraestrutura da escola ou a promoção de projetos so-
cioculturais e ações educativas […]” (BRASIL, 2007b).

Outro marco importante como fomento para a implementação de experiências 
de educação Integral foi o Programa Mais Educação, criado pela Portaria Ministerial 
17/2007. Sua prioridade foi contribuir para a formação integral de crianças, adoles-
centes e jovens, articulando diferentes ações, projetos e programas nos Estados, 
Distrito Federal e Municípios, em consonância com o projeto pedagógico da esco-
la, ampliando tempo, espaços e oportunidades, através da articulação das políticas 
setoriais envolvidas e possibilitando a todos o direito de aprender (BRASIL, 2007c).

Moll (2009) sinaliza que o Mais Educação viabilizou a participação de diferentes 
setores da sociedade nesse processo, reorganizando os tempos e espaços de apren-
dizagem, em que o programa surge contando com os recursos atrelados ao Progra-
ma Dinheiro Direto na Escola (PDDE). Vale destacar que a Rede Municipal de Ensino 
de Campinas adotou este programa como ação indutora para a implementação de 
escolas de educação integral em tempo integral, mas avançou na perspectiva da ga-
rantia da qualidade e da não precarização do trabalho da educação ao estabelecer o 
vínculo dos docentes efetivos da rede municipal em jornada integral nessas escolas. 
No Programa Mais Educação as atividades diferenciadas ocorriam no contraturno 
realizadas por educadores sociais voluntários, sem vínculos e direitos trabalhistas, 
que recebiam apenas um auxílio, o que não favorecia um vínculo duradouro dessas 
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pessoas com a escola e gerava a possibilidade de descontinuidade das atividades no 
decorrer do ano.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de Nove Anos, 
homologada em 2010, também discutiram a importância da educação em escola de 
tempo integral. Em seu artigo 37, traz a seguinte indicação:

A proposta educacional da escola de tempo integral promoverá a 
ampliação de tempos, espaços e oportunidades educativas e o com-
partilhamento 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 cultu-
rais, em especial entre as populações socialmente mais vulneráveis 
(BRASIL, 2010, p. 10).

Parente (2017, p. 38) analisou que o papel do Ministério da Educação, como ator 
institucional, foi de grande relevância para o avanço dessas políticas, “[…] em meio 
ao crescimento do atendimento do Programa Mais Educação em todo o país”, so-
mado às discussões sobre a temática na Conferência Nacional de Educação (CONAE) 
em 2010, que se efetivou através da criação de uma meta específica no PNE, ou 
seja, representou “[...] uma janela política para o fortalecimento e manutenção da 
temática na agenda política”.

No Plano Nacional de Educação (2014-2024), aprovado pela Lei n. 13.005, de 
25 de junho de 2014, a educação em tempo integral aparece como uma importante 
meta:

Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo 
menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) da educação 
básica. Estratégias: 6.1) promover, com o apoio da União, a oferta de 
educação básica pública em tempo integral, por meio de atividades 
de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive cul-
turais e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos(as) 
alunos(as) na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual 
ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com 
a ampliação progressiva da jornada de professores em uma única 
escola (BRASIL, 2014).

E mais recentemente, citada na introdução do documento referente à Base 
Nacional Curricular Comum (2018), intitulado como o compromisso com a edu-
cação integral, a BNCC explicitou o conceito de educação integral, independente 
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da jornada escolar, compreendendo a educação integral como sendo a construção 
de processos educativos que busquem promover aprendizagens significativas, que 
correspondam aos interesses e às necessidades dos estudantes. Nesse sentido, o 
documento propõe a superação fragmentada dos conhecimentos, a contextualiza-
ção para dar sentido ao que se aprende, a relação das aprendizagens com a vida 
cotidiana, o protagonismo do aluno em sua aprendizagem e na construção do seu 
projeto de vida (BRASIL, 2018).

Como foi possível constatar, a temática da educação integral em tempo inte-
gral esteve e está presente na agenda política da educação brasileira. Entretanto, o 
que se vê é que às vezes recebe força necessária para implementação de políticas 
e assim o tema avança; e outras vezes as políticas ocorrem de forma isolada e des-
contínua (PARENTE, 2017).

Nota-se, diante do exposto, que muitos objetivos foram delineados para a am-
pliação da jornada escolar e, portanto, inúmeros são os modelos de oferta de educa-
ção integral em tempo integral. Não há como negar que essas propostas de escolas 
de educação integral em tempo integral trouxeram contribuições para se pensar na 
construção de metodologias de ensino e aprendizagem diferenciados e diversifica-
dos para a qualificação da educação em um determinado momento histórico, ainda 
que houvesse defrontados com limites e percalços para suas implementações.

Ademais, ainda que essas experiências educacionais tenham sido marcadas por 
descontinuidades, cooperaram para a consolidação de políticas de educação inte-
gral em tempo integral no país, as quais buscaram oferecer mais educação, mais 
oportunidades, mais tempos e espaços de aprendizagem aos estudantes.

2. A Educação Integral no contexto da 
Rede Municipal de Ensino de Campinas
Nos documentos legais nacionais a ideia de educação integral aparece priorita-

riamente como escola de tempo integral, como alternativa estratégica ao enfrenta-
mento da desigualdade, à medida que se apresenta como uma possibilidade a ser 
oferecida para a população de maior vulnerabilidade a fim de minimizar a repetên-
cia e evasão escolar e elevar os índices de aprendizagem.

Em Campinas, inicialmente, implementou-se o projeto-piloto em duas escolas 
da cidade, no ano de 2014. Com o passar do tempo, a política pública de imple-
mentação das escolas de educação integral em tempo integral na rede vem sendo 
fortalecida e realizada de modo gradativo, conforme mostram os documentos que 
registram os processos de criação das Escolas de Educação Integral (EEI) da rede 
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pública municipal de ensino de Campinas.

Esses documentos defendem a necessidade de qualificação dos processos edu-
cativos, o que contribui para o enriquecimento curricular e para a ampliação de 
oportunidades de formação integral, além de considerar a condição multidimen-
sional desse processo. Assim, o que está em foco é o aumento de oportunidades e 
a qualificação nas condições de aprendizagem de todos os alunos, mas prioritaria-
mente, conforme previsto no Plano Nacional de Educação e no Plano Municipal de 
Educação, o aspecto de vulnerabilidade social deve ser considerado para a amplia-
ção das unidades no município de Campinas.

Desse modo, analisando os processos que orientaram a criação das Escolas de 
Educação Integral (EEI) da rede pública municipal de ensino de Campinas e a or-
ganização do trabalho pedagógico nas Unidades Educacionais onde a proposta foi 
implementada, fica evidente a existência de uma perspectiva de educação integral 
em tempo integral que vai além do mero aumento do tempo de permanência dos 
estudantes na escola. Pode-se afirmar que a proposta de implantação de educação 
integral e período integral no município de Campinas nasceu da vontade de uma 
comunidade que já havia vivenciado o funcionamento de um projeto de atenção 
voltado à criança na sua integralidade – Projeto do CAIC (Centro de Atenção Integra-
da à Criança e ao Adolescente) – regulamentado pelo Decreto Federal nº 1056 de 
11/02/1994 (BRASIL, 2014).

A implantação de um CAIC decorreu da demanda da comunidade do Residen-
cial Vila União, que se mudou para o bairro e se defrontou com a falta de vagas 
para matricular suas crianças, adolescentes e jovens. Desse modo, essa população 
pressionou os órgãos públicos para que a escola começasse a funcionar. O resultado 
do movimento foi que as aulas se iniciaram no dia 21 de abril de 1994 e sua inaugu-
ração oficial ocorreu no dia 30 de abril do mesmo ano (SOUZA, 2020).

De acordo com Souza (2020), mesmo tendo o Projeto do CAIC sido extinto, a es-
cola nunca teve suas atividades interrompidas. O oferecimento de Projetos para os 
alunos e para a comunidade foi uma constante. Até o ano 2000 projetos como: Pro-
grama de Bibliotecas Escolares, Projeto Correio Escola, Programa Saúde do Escolar, 
Projeto PRODANÇA, Projeto Italiano, Projeto Ciência na Escola, aconteciam na uni-
dade escolar.

Em 2011, a comunidade novamente se organizou e encaminhou uma solicita-
ção à equipe gestora da escola. Essas famílias solicitaram a possibilidade de oferecer 
período integral de aulas para seus filhos. Por sua vez, a equipe gestora encaminhou 
ao Naed Sudoeste o pedido formulado pelas famílias (SOUZA, 2020).
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Em 2012 se iniciou um grupo de estudos dentro da escola com o intuito de 
estudar, refletir, pensar e construir uma concepção de educação integral para aque-
la escola/comunidade. Esse grupo foi constituído por professores que lecionavam 
na escola, equipe gestora, coordenadora pedagógica e supervisora educacional da 
escola. A participação não foi obrigatória. No momento do planejamento da escola 
para o próximo ano, apresentou-se ao Departamento Pedagógico (DEPE) a proposta 
sistematizada, que não foi aceita por instabilidades políticas que o município en-
frentava (SOUZA, 2020).

Em 2013, uma nova tentativa foi impulsionada pela equipe gestora da escola e 
a Secretaria Municipal de Educação (SME) resolveu abrir o debate para a construção 
de uma proposta de educação integral em tempo integral no município, agora de 
forma oficializada (SOUZA, 2020).

Ressalta-se que, paralelamente, o município, por meio da estratégia de imple-
mentação do Programa Mais Educação em todas as escolas de ensino fundamental 
da Rede Municipal de Educação de Campinas (RMEC), tendo-o como uma ação in-
dutora, vinha elaborando uma forma de “[...] organização do tempo e do currículo 
na perspectiva de uma educação que ampliasse significativamente as dimensões, 
os tempos, os espaços e as oportunidades formativas dos estudantes”.  (CAMPINAS, 
2014a, p. 05).

Em 2014, duas escolas da rede municipal foram contempladas para desenvol-
ver o Projeto Piloto de escola de educação integral – A Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Padre Francisco Silva (situada na Região Noroeste) e a Escola Munici-
pal de Ensino Fundamental Prof. Zeferino Vaz – CAIC (situada na Região Sudoeste) 
(CAMPINAS, 2014a).

Para tal, foi instituída uma Comissão de Estudos para a implementação da es-
cola de educação integral por meio da Portaria SME/FUMEC Nº 04/2013, publicada 
em 18 de julho de 2013. Instituiu-se a Comissão de Estudos “[...] objetivando a pro-
dução de subsídios para implementação da política educacional nas unidades edu-
cacionais da Rede Municipal de Ensino de Campinas”. (CAMPINAS, 2013a, p. 41). E 
também para sistematizar seu parecer em relatório final entregue ao DEPE.
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1. Elaboração de minuta para a regulamentação e criação do Proje-

to Piloto da Escola de Educação e Tempo Integral na EMEF Pro-

fessor Zeferino Vaz – CAIC e na EMEF Padre Francisco Silva para 

permitir-se pensar em condições diferenciadas de jornada e ma-

trizes curriculares para essas escolas.

2. Levantamento da concepção da Escola de Educação e Tempo In-

tegral, definindo alguns princípios fundamentais para nortear as 

discussões sobre a organização dos tempos, espaços, matrizes 

curriculares e jornadas, com a participação das suas equipes pe-

dagógicas, administrativas e comunidades.

3. Socialização das discussões realizadas na Comissão com as comu-

nidades escolares e vice-versa.

4. Viabilização de momentos de estudos, às equipes, sobre o tema, 

com o apoio do Departamento Pedagógico, para aprofundamen-

to das propostas elaboradas.

5. Elaboração de relatório parcial (CAMPINAS, 2013b, p.5).

Na primeira parte do Relatório da Comissão, intitulado “Educação Integral em 
Tempo Integral: Uma proposta de construção no município de Campinas” (2013b, 
p. 7) há indicação de que uma proposta de educação integral pressupõe

um projeto pedagógico que contemple suas especificidades, em 
termos de matriz curricular adequada, jornada de seus educadores, 
formação de seus agentes, infraestrutura e meios para sua implan-
tação. Ela resultará dessas condições de partida e daquilo que for 
desenvolvido em cada rede educacional e escola, com a participação 
dos diferentes agentes que compõem esse universo, que podem e 
devem contribuir para a ampliação dos espaços e tempos de forma-
ção de nossas crianças, adolescentes e jovens (CAMPINAS, 2013b).

A metodologia de trabalho adotada pela Comissão estabeleceu a seguinte 
dinâmica:
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A Comissão propôs, ainda, que ocorresse a intensificação dos processos de ter-
ritorialização das políticas sociais, articuladas a partir dos espaços escolares, por 
meio do diálogo entre os governos e as comunidades locais, para que se estabele-
cesse um desenho de educação integral que respondesse às necessidades de for-
mação dos discentes. Destacou também que o diálogo sobre educação integral per-
passasse pelas variáveis tempo, no que diz respeito à ampliação da jornada escolar, 
e espaço, quando se pensa nos territórios em que cada escola está situada.

A Comissão também chamou a atenção para estudos que associavam a qualida-
de do ensino às questões relacionadas aos tempos e espaços educativos, apontan-
do para as controvérsias quanto ao aumento do tempo de permanência dos alunos 
na escola, que, dependendo da abordagem, poderia significar mais qualidade na 
educação, ou apenas a duplicidade daquilo que já era oferecido, o que não atende-
ria aos objetivos em termos de formação integral (CAMPINAS, 2013b).

Em seu relatório, a Comissão argumentou também que a instituição do debate 
para a construção da proposta da educação integral representava o convite para 
a criação de mecanismos que assegurassem aos alunos, o acesso aos veículos de 
comunicação, ao domínio de diferentes linguagens, à prática de leitura, à crítica e 
ainda à produção de comunicação como instrumento de participação democrática. 
Seria a oportunidade de proporcionar uma formação que reconhecesse a importân-
cia do respeito à diversidade e aos direitos humanos, bem como incentivadora da 
educação ambiental.

Sendo assim, propôs-se que a extensão do tempo – quantidade – deveria ser 
acompanhada por uma intensidade do tempo – qualidade – nas atividades ineren-
tes à ampliação da jornada escolar. A comissão, por fim, apontou os prováveis desa-
fios que seriam enfrentados no processo, apresentados no Quadro 1:
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QUADRO 1 – DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DA 
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

1. Consolidar a Escola de um período, um turno na Rede Municipal de Ensino de 
Campinas.

2. Superar a ideia deste ser um Projeto para ocupar os estudantes no período 
contrário ao das aulas regulares, onde são oferecidas oficinas e atividades 
recreativas para evitar que as crianças fiquem soltas pelas ruas e desocupadas.

3. Garantir a gestão democrática, participativa e cooperativa na implementação a 
EETI (Escola de Educação e Tempo Integral) e na organização de todo o processo 
educativo.

4. Potencializar e fortalecer o trabalho coletivo de todos os profissionais e alunos 
oferecendo possibilidades diferenciadas de estudo, planejamento e avaliação do 
trabalho a ser construído e aprimorado na EETI.

5. Superar e recriar projetos, aulas, estratégias e formas de avaliações dos alunos 
através do fortalecimento do planejamento do trabalho coletivo dos profissionais 
das escolas e de uma política de formação continuada no trabalho para a EETI.

6. Desafio de ir além de inserir novos conteúdos na escola, mas de elevar a qualidade 
das relações profissionais, do trabalho coletivo, de melhorar a qualidade na 
intervenção nos espaços e tempos educativos, vivenciados na escola e fora dela.

7. Repensar, transformar nossas práticas diárias e modificar a rotina de trabalho, as 
formas e estratégias do cotidiano e da organização escolar para atender com maior 
qualidade os objetivos da formação integral dos estudantes.

8. Caminhar para além da integração das diversas atividades do PPP (Projeto Político 
Pedagógico) da escola e avançar nas políticas de intersetorialidade das diversas 
secretarias da Prefeitura Municipal de Campinas e dos diversos equipamentos 
públicos existentes no município.

9. Consolidar e fortalecer os vínculos da escola com as diversas organizações/
associações existentes no bairro, a fim de atingir objetivos comuns de melhoria da 
qualidade educacional e de vida na região.

Fonte: Elaborado por Estevão (2018) a partir do Relatório da 
Comissão (CAMPINAS, 2013b).
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O Relatório da Comissão foi apresentado à SME em agosto de 2013, contendo, 
além dos elementos já descritos anteriormente, as indicações das demandas refe-
rentes à estrutura física, recursos humanos e materiais necessários à implementa-
ção das escolas de educação integral na rede municipal, bem como os princípios 
norteadores de um Projeto Piloto com o objetivo de fornecer diretrizes gerais que 
pudessem subsidiar o processo de implementação da Educação Integral na RMEC. 
A partir do mesmo, o DEPE elaborou o Projeto Piloto para a escola de educação 
integral em Campinas, que foi implementado a partir de 2014 nas duas escolas 
selecionadas (CAMPINAS, 2013b).

O Projeto Piloto atendeu à maior parte das indicações da Comissão de Estudos. 
Nele, explicitaram-se as concepções de educação integral que embasaram a propos-
ta adotada e os princípios que definiram a organização dos tempos, dos espaços, 
das matrizes curriculares e das jornadas, decorrentes dessa concepção que conside-
rou os sujeitos em sua condição multidimensional.

Pensou-se na ampliação da jornada escolar, ou seja, na implantação de escolas 
de educação integral numa perspectiva em que o horário expandido pudesse repre-
sentar uma ampliação de oportunidades e situações que promovessem aprendiza-
gens significativas e que contemplasse as diferentes dimensões da comunidade es-
colar, superando a ideia de meramente ocupar os estudantes no período contrário 
ao das aulas regulares, mediante o oferecimento de oficinas e atividades recreativas 
ou esportivas, desvinculadas dos conteúdos curriculares (CAMPINAS, 2014c).

Considerou-se que apenas o tempo qualificado, que articula atividades educati-
vas numa dinâmica interdisciplinar e que considera os diversos espaços como igual-
mente educativos, pode efetivamente contribuir para a formação integral do aluno, 
para a superação da fragmentação, do estreitamento curricular e da lógica educa-
tiva demarcada por espaços físicos e tempos delimitados rigidamente (CAMPINAS, 
2014c).

Sendo assim, estabeleceu-se a necessidade de desenvolvimento de projetos, 
aulas, estratégias e formas de avaliação dos alunos articuladas e fortalecidas pelo 
planejamento e pelo trabalho coletivo dos profissionais das escolas e por uma polí-
tica de formação continuada no trabalho para as Escolas de Educação Integral (EEI).

O Quadro 2 evidenciou como a SME entende as diferentes concepções de 
expansão do tempo de permanência das crianças na escola.
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QUADRO 2 – CONCEPÇÃO DE AUMENTO DE TEMPO E 
EDUCAÇÃO INTEGRAL

Aumento do Tempo Educação Integral

Ampliação do tempo de permanência 
dos alunos, com acréscimo de 
algumas disciplinas ou atividades 
complementares como dança, música, 
esporte ou mesmo reforço;

Reformulação da escola, alterando e 
ampliando a oferta de conhecimentos 
articulados entre si e com a 
compreensão da realidade;

Divisão em turnos: alunos pensando 
separadamente, de manhã aulas e a 
tarde atividades complementares;

Possibilidade de uma formação mais 
completa para o aluno enquanto ser 
humano e não apenas como estudante, 
conciliando os conteúdos didáticos com 
outros aspectos
da vida;

Hiper-escolarização: oferecer mais do 
mesmo;

Reorganização dos tempos, espaços e 
conteúdos para desenvolver os alunos 
de forma completa, em sua totalidade;

Forma de dar ocupação aos alunos; Cuidado para promover um 
trabalho que persiga a formação e o 
desenvolvimento humano mais amplo 
e múltiplo possível;

Aumenta-se o tempo, mas não existe 
um esforço em garantir a qualidade 
desse tempo ofertado aos alunos.

As crianças e os adolescentes são 
incentivados a desenvolver diferentes 
formas de expressão, como a artística,
física, intelectual, digital e social.

Fonte: Projeto Piloto (CAMPINAS, 2014a)

A concepção adotada indica a preocupação em se garantir uma efetiva qualifi-
cação do tempo ampliado, conjugando com a intensidade das ações educativas, de 
modo que o aluno possa aprofundar conhecimentos e vivenciar novas experiências. 
Em consonância com Arroyo (2012, p. 45) essas experiências foram corajosas, de 
modo a pensar as escolas a favor de uma vivência mais justa da infância-adolescên-
cia popular. Para o autor, “[…] a função da escola mais integral da formação humana 
exige mais tempos, mais espaços, mais saberes, artes, compromissos profissionais, 
diversidade de profissionais”. Nesse cenário, o projeto piloto sinalizou em seus prin-
cípios (Quadro 3) e em seus objetivos (Quadro 4), o que segue:
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QUADRO 3 – PRINCÍPIOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

Valorização da experiência extraescolar dos alunos, promovendo um conhecimento 
contextualizado nas práticas sociais. Os problemas vividos em cada realidade local, os 
saberes, hipóteses e propostas mobilizados pelos alunos na busca de soluções devem 
ser articulados com o que se estuda na escola;

Promoção de uma postura investigativa do aluno, proporcionando-lhe situações 
didáticas planejadas que contribuam para o desenvolvimento de novos 
conhecimentos. Abordagens interdisciplinares, pesquisas a partir de temas ou 
complexos geradores, estudo do meio e tantas outras propostas metodológicas 
que promovam o espírito investigativo, deve ser analisadas e incentivado pelos 
professores;

Apropriação e produção de cultura, compreendendo-a como realizações humanas nos 
diferentes campos, considerando todos os membros da comunidade escolar como 
sujeitos ativos. Nessa perspectiva, todo o trabalho da escola é compreendido como 
uma produção cultural;

Articulação com o mundo do trabalho, entendendo-se o trabalho como processo pelo 
qual o homem produz sua existência material e subjetiva, transformando o mundo e a 
si mesmo;

Tematização das questões de classe, de gênero, de sexualidade e étnico-raciais que 
marcam as relações dentro da escola, de modo a superar as práticas de preconceito, 
discriminação e exclusão.

Fonte: Elaborado por Estevão (2018) a partir do Projeto Piloto (2014a).

Em relação aos objetivos, o documento apontou as seguintes indicações:

QUADRO 4 – OS OBJETIVOS EDUCACIONAIS PARA AS ESCOLAS DE 
EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CAMPINAS

1. Promover um ensino fundamental de excelência, sistematizando os conhecimentos 
acumulados pela humanidade e subsidiando a formação humana integral do 
estudante;

2. Conjugar a ampliação do tempo com a intensidade das ações educativas. Um 
tempo que deve proporcionar aos alunos, vivenciar novas experiências, esclarecer 
dúvidas, desenvolver atividades artísticas e esportivas, enriquecendo seu universo 
de referências;

3. Proporcionar uma formação humana integral, sólida e ampla que supere a 
formação escolar vigente;
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4. Oferecer à comunidade escolar estrutura adequada e possibilidade concreta 
de formação constante, de produção de conhecimento e produção do trabalho 
educativo de forma integrada e coletiva.

Fonte: Elaborado por Estevão (2018) a partir do Projeto Piloto (2014c).

Em relação à dimensão pedagógica, estabeleceu-se a necessidade de um redi-
mensionamento e enriquecimento da estrutura organizacional da escola com novos 
tempos e espaços e oferecimento de maiores condições de permanência e sucesso 
escolar aos alunos, pressupondo matrizes curriculares com outra lógica na organi-
zação dos tempos, espaços e atribuições pedagógicas, além de uma equipe de pro-
fissionais pautada no trabalho coletivo e nos princípios da participação e construção 
democrática dos processos pedagógicos e administrativos da escola (CAMPINAS, 
2014c).

Nessa perspectiva, o currículo deve corroborar seus pressupostos com as 
Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2013) e com as Diretrizes Curriculares da 
RMEC (CAMPINAS, 2010) e ser construído respeitando-se as especificidades da es-
cola, considerando as condições estruturais existentes. Em um esforço de não frag-
mentação e de não hierarquização dos conhecimentos, os componentes curricula-
res e suas respectivas cargas horárias, previstas para o ensino fundamental, foram 
articulados a outras possibilidades de trabalhos temáticos, ampliando assim a carga 
horária obrigatória e as possibilidades de aprendizagem (CAMPINAS, 2014c).

Além do mais, para manter a organização do ensino e os estudos dos conteú-
dos escolares nas EEI, trabalhados numa perspectiva articulada, integrada e inter-
disciplinar, o currículo, os tempos e espaços pedagógicos devem ter por base Eixos 
de Trabalho, que compreenda, áreas mais amplas do conhecimento que procuram 
estabelecer uma coerência entre os diversos componentes curriculares e as práti-
cas sociais, buscando promover o desenvolvimento das estruturas cognitivas e das 
dimensões afetiva, social e corporal dos estudantes dos diferentes anos dos ciclos 
(CAMPINAS, 2014c).

O trabalho pedagógico, pensado e organizado em Eixos de Trabalho, deve pro-
piciar, às crianças e adolescentes, a oportunidade de construção e mobilização de 
conhecimentos de vários campos curriculares, bem como a contextualização desses 
conhecimentos para a compreensão da realidade do ponto de vista dinâmico e das 
práticas sociais (CAMPINAS, 2014c).

O documento destaca, também, a importância do trabalho coletivo nessa for-
ma de organização curricular e construção do projeto pedagógico da escola numa 
perspectiva interdisciplinar, compreendendo e assumindo esta prática como forma 



33

de organização administrativa e pedagógica. A partir daí, a elaboração curricular 
dos Eixos de Trabalho proposta deve ser realizada pelo coletivo dos professores das 
escolas, planejando conjuntamente com a comunidade escolar os temas, os conteú-
dos e as formas de trabalho e pesquisa que aconteceriam em cada escola. No de-
senvolvimento de propostas de educação integral as matrizes curriculares precisam 
oferecer um arco de opções possíveis para diferentes contextos (CAMPINAS, 2014c).

Estabeleceu-se, ainda, que a escola de educação integral precisa ter autonomia 
relativa para organizar seu programa, pois deve considerar algumas dimensões fun-
damentais, como a integração entre os diversos campos do conhecimento, a inclusão 
dos saberes da família e da comunidade e a historicidade do conhecimento, além de 
que alguns fundamentos devem ser considerados na organização dos processos pe-
dagógicos com os Eixos de Trabalho, como os expostos apresentados no Quadro 5.

QUADRO 5 – FUNDAMENTOS PARA A ORGANIZAÇÃO 
DOS EIXOS DE TRABALHO

1. Proposta de trabalho que integre as turmas de cada ciclo inicialmente, como 
também seja integrador dos conteúdos dos componentes curriculares, áreas e 
ciclos.

2. Planejamento longitudinal de formação humana em cada eixo, com ênfases de 
acordo com a temática definida para cada ciclo.

3. Planejamento realizado de forma coletiva, entre as áreas, os Eixos e os Ciclos, 
ao longo de todo o ano.

4. Turmas menores de alunos para desenvolver trabalhos específicos nos Eixos.

5. Constituição de equipes multidisciplinares de professores que trabalharão os 
Eixos ao longo dos nove anos de formação do ensino fundamental a partir do 
planejamento e avaliação coletiva do trabalho em cada ciclo.

Fonte: Elaborado por Estevão (2018) a partir do Projeto Piloto (2014).

As ementas dos Eixos de Trabalho, indicadas na Parte Diversificada da matriz 
curricular, foram publicadas na Resolução SME nº 5/2014 (CAMPINAS, 2014c, p. 8), 
e foram apresentados no Quadro 6 da EEI Padre Francisco Silva e no Quadro 7 da EEI 
Prof. Zeferino Vaz – CAIC abaixo:
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QUADRO 6 – EMENTAS DOS EIXOS DE TRABALHO DA 
EEI PADRE FRANCISCO SILVA

I. Linguagem 
e Cultura

Apropriação dos conhecimentos referentes à forma 
de expressão e uso das diferentes linguagens. 
Convivência com a diversidade e pluralidade cultural 
de nossa sociedade.

II. Organização 
e Trabalho

Construção da autonomia do aluno para sua 
organização em relação ao ambiente e às atividades 
escolares, favorecendo o uso pleno de diferentes 
ferramentas que possibilitem a apropriação de 
diferentes linguagens. Elaboração de projetos de 
estudos a partir de definições estabelecidas em 
colegiados e assembleias de alunos.

III. Natureza

Relações entre o ser humano e seu ambiente, 
favorecendo a reflexão sobre as implicações de 
suas ações no meio social e na natureza e de 
suas possibilidades de atuação como agente 
transformador na escola e no bairro, fomentando o 
estreitamento da relação escola-comunidade.

Fonte: Resolução SME n˚ 5/2014 (CAMPINAS, 2014d).

QUADRO 7 - EMENTAS DOS EIXOS DE TRABALHO DA 
EEI PROF. ZEFERINO VAZ - CAIC

I.
Trabalho e 
Movimento 
Estudantil

Acolhe e acompanha o aluno na vida escolar 
oferecendo-lhe condições para que assuma a 
responsabilidade por sua formação (orientação de 
estudo; grêmio estudantil; CPA; mobilidade urbana).

II.
Leitura, 

Criação e 
Expressão

A importância da literatura no estudo da Língua 
Portuguesa. A linguagem como forma de expressão 
e de interação social (literatura; teatro; cinema; 
fotografia; grafite; música; cartas; novela).

III. Cultura e 
Ciência

A natureza, o homem e as relações entre homem, o 
meio natural e social (tecnologias de comunicação e 
informação).
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IV. Direitos
Humanos

Temas, problemas e abordagens relativas aos direitos 
humanos (interação entre culturas; educação 
ambiental; relações étnico-raciais; democracia; 
justiça; a fome; violência; cidadania; trabalho).

V. Corpo e 
Movimento

Desenvolvimento e expressão corporal e sensorial da 
criança (Programa de Atividades Motoras Adaptadas; 
dança; esportes; atividades recreativas e lutas).

VI. Língua e 
Cultura

Comunicação intercultural. Cultura objetiva 
literatura; (música; ciência  e arte) e cultura subjetiva 
(valores; crenças e uso da língua). Compreender 
como a cultura subjetiva está presente na 
competência comunicativa e na interação social.

Fonte: Resolução SME n˚ 5/2014 (CAMPINAS, 2014d).

Em relação à formação continuada na EEI, o documento prevê a construção 
da autonomia pessoal e pedagógica dos docentes, por meio da formação contínua 
e permanente e da reflexão sobre a práxis docente, numa perspectiva que busque 
superar a separação linear e mecânica entre o conhecimento técnico-científico e as 
práticas sociais que acontecem na sala de aula. A escola, de acordo com tais princí-
pios, deve ser compreendida como espaço privilegiado de formação e de socializa-
ção entre os professores, na qual se atualizam e se desenvolvem saberes e conheci-
mentos e se realizam trocas de experiências entre pares. Isso promove, então, um 
processo contínuo de aperfeiçoamento da prática, daí que a prática docente deve 
ser reflexiva, criadora, transformadora e emancipatória (CAMPINAS, 2014c).

Ademais, o documento destaca que cabe ao professor a mediação entre o 
aluno e a produção de conhecimentos dentro de um espaço não mais limitado a 
uma sala de aula, com número fixo de alunos, mas em uma escola em que a co-
munidade escolar interaja na apropriação do conhecimento produzido e sistema-
tizado pela humanidade, ao mesmo tempo em que lhe confere outro significado 
(CAMPINAS, 2014c).

Definiu-se que a atribuição das aulas deve ser realizada por Ciclos e as equipes 
de cada Ciclo se responsabilizam pelo trabalho pedagógico para atingir os objetivos 
propostos, articulados aos Eixos de Trabalho. A articulação do trabalho no Ciclo, 
entre os Ciclos e destes com os Eixos de Trabalho se constitui no encontro e diálogo 
profissional, na perspectiva de que a experiência com tempos e práticas comparti-
lhadas, promova o experimento do novo, para professores envolvidos em propostas 
inéditas em suas carreiras (CAMPINAS, 2014c).
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Nesse sentido, a fim de se garantir as condições para a efetivação da EEI, e aten-
dendo às revindicações dos educadores pela ampliação dos tempos pedagógicos 
destinados à formação e tempo de trabalho coletivo para a realização de planeja-
mentos conjuntos e avaliações, fator fundamental para dignificar a experiência do 
trabalho, como atividade humana, processo que pressupõe tempo para reflexão so-
bre as práticas/ações do cotidiano, tempo para a organização, integração de tempo 
e espaço entre todos os segmentos da escola de educação integral, o Projeto Piloto 
estabeleceu uma jornada docente com 60% do tempo destinado interação com os 
alunos e 40% do tempo destinado ao planejamento, organização, reflexão e avalia-
ção do trabalho pedagógico do professor e da escola como um todo (CAMPINAS, 
2014c).

“Reafirmamos a necessidade de uma jornada que possibilite e que 
garanta o trabalho coletivo dos profissionais, como também outra 
organização do tempo educativo, para que tenhamos as condições 
para o planejamento e avaliação da Escola de educação e Tempo 
integral, construída de forma coletiva, democrática e participativa.” 
(Relatório elaborado pela Comissão de estudos em 2013).

Assim, na Câmara Municipal de Campinas, na sessão do dia 04/12/2013, 
por ocasião da votação do Projeto de Lei Complementar nº32/2013 que altera a 
Lei 12.987/2007 que trata do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Magisté-
rio Público Municipal de Campinas, aprovou-se a Jornada Integral para os professo-
res que trabalham nas escolas de Educação Integral.

Assim, o trabalho pedagógico coletivo entre os profissionais da equipe deve 
sustentar a escola de educação integral e para tal, seria necessário, além do tem-
po destinado ao Trabalho Docente Coletivo (TDC), a constituição de um tempo na 
jornada destinado à formação, que subsidie e norteie os encaminhamentos para 
a implementação e avaliação da proposta de educação integral, tendo como foco 
a realização de estudos, discussões e reflexões conceituais e a partir das práticas, 
o Tempo Docente de Formação (TDF)

Além do TDF se fez necessário criar um tempo para planejamento e avaliação, 
de modo a compor a organização do trabalho docente e o qual se dá de modo 
compartilhado entre os professores de cada Ciclo e dos Eixos de Trabalho, privile-
giando a observação individual e a de grupos de crianças e adolescentes em tem-
po e espaço compartilhados em que se podem confrontar impressões e propostas 
de intervenção, avaliando, não somente as crianças, como também o trabalho dos 
que planejam e desenvolvem. Desse modo, foi criado o Tempo Docente entre Pares 
(TDEP) (CAMPINAS, 2014c).
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JORNADA DE TRABALHO DOS PROFESSORES E OS TEMPOS PEDAGÓGICOS

Jornada 
24/40

Distribuição das horas/aula e atividades

TDA TDI TDC TDPA TDEP TDF
Total 
Semanal

Total 
Mensal

Integral 24 1 2 6 3 4 40 240

Definiu-se que ao longo do ano 2014, as equipes das escolas e a equipe técnico 
pedagógica da SME conjuntamente desenvolveriam o Projeto e realizariam estu-
dos, discussões com registros tanto para o acompanhamento do currículo em ação 
como também para os apontamentos de aprimoramento do Projeto, nos aspectos 
financeiros, estruturais, administrativos e técnico pedagógicos, com a finalidade de 
aprimorar os processos educativos para a educação integral das crianças e adoles-
centes e ainda constituir subsídios para a ampliação e consolidação da EEI na RMEC. 
Estes estudos e discussões aconteceram internamente, por meio das avaliações dos 
diferentes colegiados, como o Conselho de Escola, a CPA, nas Reuniões de Planeja-
mento e Avaliação Institucional (CAMPINAS, 2014c).

Nesse sentido, cabe ressaltar as mudanças que ocorreram na matriz curricu-
lar das escolas de educação integral em tempo integral a partir dessas avaliações, 
desde o planejamento dessas escolas na Comissão de Estudos em 2013 até os dias 
atuais. Primeiramente, analisando as alterações realizadas partindo da proposta da 
Comissão de estudos e a matriz publicada pela Resolução SME nº10/2014 (CAMPI-
NAS, 2014d) da EEI Prof. Zeferino Vaz – CAIC, percebeu- se que as nomenclaturas 
dos Eixos de Trabalho foram alteradas: o Eixo de Trabalho Organização do Trabalho 
e do Estudo passou a ser Trabalho e Movimento Estudantil; o Eixo Ciências e Tec-
nologia passou a ser Cultura e Ciência; o Eixo Sociedade, Cultura e Escola passou a 
ser denominado Direitos Humanos; o Eixo Corpo e Arte passou a ser Corpo e Movi-
mento e por fim, o Eixo de Trabalho Línguas: Cultura e Funcionamento passou a ser 
denominado Língua e Cultura. Outras alterações puderam ser verificadas: a redis-
tribuição da carga horária nos componentes curriculares e nos eixos de trabalho, de 
forma mais equitativa; e na matriz curricular onde estava escrito Parte Diversificada 
foi alterado para Eixos de Trabalho.

Em contrapartida, na matriz da EEI Padre Francisco Silva, os Eixos de Trabalho 
continuaram a permear o trabalho com os componentes curriculares, o trabalho 
interdisciplinar, os projetos e suas cargas horárias foram distribuídas nos compo-
nentes curriculares. O total de 1800 horas anuais foi mantido, sendo 45 horas/aulas 
semanais por ano/Ciclo nas duas escolas (CAMPINAS, 2014d).
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No ano de 2015, mais quatro escolas da Rede Municipal passaram a oferecer 
educação integral em tempo integral. Foram elas: EEI Raul Pila; EEI João Alves dos 
Santos, que atendem alunos do 1º ao 9º ano; EEI Padre Avelino Canazza, com pú-
blico do 1º ao 5º ano; CEMEFEJA Paulo Freire, na modalidade EJA, totalizando seis 
unidades de educação integral na RMEC. No mesmo ano, a SME promoveu uma 
avaliação do Projeto de educação integral e algumas mudanças importantes foram 
realizadas, entre elas a alteração da Matriz Curricular (CAMPINAS, 2015a).

Convém ressaltar que antes de serem oficializadas como escolas de educação 
integral em 2015, algumas dessas escolas já vinham há algum tempo realizando 
internamente alguns movimentos de reflexão, discussão e construção de algumas 
práticas que indicavam uma perspectiva de trabalho coerente com a proposta de 
educação integral em curso na rede, conforme podemos perceber em trechos de 
relatos produzidos pelas próprias escolas:

CEMEFEJA Paulo Freire

“Criado em 2003 pela Secretaria Municipal de Educação em parceria 
com a Obra Social São João Bosco (OSSJB), o CEMEFEJA Paulo Freire nas-
ceu com a vocação prioritária de atender jovens em situação de grande 
vulnerabilidade social, sendo uma U.E. referência para encaminhamento 
de adolescentes e jovens provenientes das instituições de serviço social, 
conselho tutelar, liberdade assistida, casas de acolhimento e juizado da 
infância e juventude.

Em um momento em que os discursos educacionais enfatizam cada 
vez mais uma retórica sobre a inclusão, a existência de uma escola com 
atendimento prioritário a um grupo de excluídos com histórico de fracas-
so escolar, vulnerabilidade social, violência extrema, deficiências e doen-
ças mentais parecia contraditória, pois as escolas regulares deveriam dar 
conta de incluir todas as pessoas e atendê-las em suas necessidades.

Um levantamento feito pela equipe escolar mostrou que mais da 
metade dos alunos matriculados era menor de 18 anos, adolescentes a 
quem havia sido negado o acesso à escola ou que foram excluídos do 
ensino regular devido ao fracasso escolar. A maioria dos matriculados 
apresentava histórico de expulsões de outras UEs. Muitos viviam em si-
tuação de abandono, nas ruas, ou assistidos pela vara da infância e da 
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juventude por cometerem infrações e delitos em consequência de uso fre-
quente e abusivo de substâncias psicotrópicas. As famílias eram numerosas, 
sendo que quase metade dos alunos moravacom mais cinco pessoas e não 
possuía luz elétrica, saneamento básico e asfalto na região em que residia.

Diante desse contexto, com o objetivo de atender aos alunos no sen-
tido de reinseri- los no itinerário formativo escolar, além de proporcionar 
condições melhores de sociabilidade, ainda em 2015 foi implementado na 
unidade o “Projeto piloto para a escola de educação integral: uma proposta 
em construção no CEMEFEJA/EMEF Paulo Freire” como parte do movimen-
to de implantação das Escolas de Educação Integral na rede municipal de 
Campinas, que se solidificou como programa permanente da SME nos anos 
seguintes. No início daquele ano, a equipe se empenhou no estudo de mode-
los e experiências escolares bem sucedidas em educação integral, educação 
de Jovens e adultos e pedagogias alternativas. Foram feitas visitas a escolas 
como o CIEJA Campo Limpo e EMEF Amorin Lima, na cidade de São Paulo, 
leituras de projetos pedagógicos e relatos de experiências inovadoras e de-
bates, conversas e discussões sobre os temas que a considerava relevante 
para o contexto da escola.

O novo projeto foi recebido pela equipe escolar como a concretização 
de uma reivindicação histórica por uma nova organização curricular, dos 
tempos, espaços e de formação e trabalho docente coletivo para a constru-
ção de uma proposta de trabalho pedagógico e uma estrutura de atendi-
mento diferenciado que integrasse os vários serviços existentes no local em 
consonância com as especificidades do grupo de alunos atendido, oferecen-
do uma educação capaz de reverter a tendência ao fracasso escolar.

Além disso, trouxe mudanças importantes na organização do traba-
lho pedagógico como a enturmação por saberes, projetos contínuos inter e 
transdisciplinares, saídas pedagógicas frequentes, roteiros de estudo, cultu-
ra restaurativa, aulas de convivência ética e tempos pedagógicos coletivos 
para avaliações semanais do projeto pedagógico. Ainda, a possibilidade de 
uma equipe completa com jornada exclusiva na escola e com tempos de 
formação e de planejamento entre pares qualificou o olhar da equipe para 
as necessidades educacionais reais dos alunos, pois se estabeleceu uma re-
lação de cooperação e confiança entre os professores, sempre dispostos a 
reavaliar, rever e reorganizar as ações coletivamente.
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Desse modo a ampliação da jornada escolar dos alunos criou oportu-
nidades e situações que ajudam a promover aprendizagens significativas 
e que contemplam a condição multidimensional da comunidade escolar, 
elevando os índices de aprendizagem, valorização da escola e proporcio-
nando proteção à adolescência.”

EEI Padre Avelino Canazza

“A EMEF Padre Avelino Canazza foi fundada em 1980, naquela épo-
ca atendia o ciclo I, II e III em três períodos (manhã, intermediário, tarde) 
para atender especificamente a comunidade da Vila Formosa.No ano de 
2006, coincidindo com a implantação do Ensino Fundamental de Nove 
Anos na Rede Municipal de Campinas, a escola passou a trabalhar com 
o ciclo I e II e seus alunos do Ciclo III passaram a ser transferidos para a 
EMEF Júlio de Mesquita Filho.A EMEF Padre Avelino Canazza foi a primei-
ra escola da PMC a separar os ciclos entre escolas próximas.

Em 2014, em meados de julho, a prefeitura anunciou que iria fechar 
a U.E, alegando que os alunos e professores de nossa escola caberiam 
todos na EMEF Júlio de Mesquita Filho.

A comunidade escolar, através do seu Conselho solicitou uma reu-
nião com a equipe gestora para reivindicar o não fechamento da U.E. e 
nesta reunião tiveram a ideia de implementar na unidade um projeto pi-
loto de educação integral. A equipe gestora foi até o Naed Sul conversar 
com a Representante Regional, para levar a demanda da comunidade 
e também sugerir a implementação de uma escola integral, na U.E., já 
que naquela época havia duas escolas como projeto piloto. As gestoras 
fizeram a proposta da comunidade, a Representante Regional as levou 
até a Secretária da Educação, que acatou a sugestão, uma vez que a se-
cretaria iria ampliar o número de escolas integrais na cidade, com uma 
escola em cada Naed.
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Em outubro de 2014, iniciou-se o processo de estudos teóricos, sua 
organização pedagógica e as férias escolares dos alunos foram adianta-
das para o dia 30 de novembro, para que iniciasse uma reforma e ade-
quação dos espaços.

A equipe gestora junto com os professores indicaram os eixos 
de trabalho para o ano de 2015, de acordo com o decreto Municipal 
nº 18.242/2014 e Lei Federal: nº 9394/96

 » Linguagem e cultura: Língua Portuguesa, História, Geografia, 
Ciências, Matemática, Arte, Educação Física, Língua Estrangeira 
Moderna (Inglês).

 » Natureza e Sociedade: Língua Portuguesa, História, Geografia, 
Ciências, Matemática, Arte, Educação Física, Língua Estrangeira 
Moderna Inglês).
No ano de 2015 a Escola passou a ser de Educação Integral. Atual-

mente a escola atende na média 140 alunos do ciclo I e II.

A Emefei adotou a pedagogia de projetos e escolheu junto com sua 
equipe escolar os seguintes temas: Saberes e Sabores – Alimentação sau-
dável e qualidade de vida; Identidade e memória, Assembleias de classe: 
a chave para a construção de valores e de cidadania; Meio ambiente e 
sustentabilidade.”

EEI João Alves dos Santos

“No biênio 2014-2015 houve uma consulta prévia à direção, equipes 
e aos profissionais da escola num primeiro momento sobre a possibilida-
de de um processo de implementação do projeto de escola de educação 
integral em nossa unidade, a exemplo de outras experiências-piloto pre-
sentes na rede, tais como as escolas Professor Zeferino Vaz e Padre Fran-
cisco Silva. A princípio, houve o apontamento da equipe gestora e pro-
fissionais de nossa unidade de uma não viabilidade naquele momento. 
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Apoiava-se, entre outras, na argumentação de que de 2014 para 2015, 
não haveria as condições e tempo hábil para as possíveis e necessárias 
transformações que pudessem configurá-la com um mínimo de qualida-
de, tendo em vista as carências, inclusive de número insuficiente de pro-
fissionais necessários à constituição do quadro de professores

(...) Diante desse contexto ficou acertado todo um processo de pla-
nejamento e negociação com a SME visando o atendimento inicial mí-
nimo a tudo que fosse preciso para tanto, considerando, ao menos, as 
reivindicações básicas da equipe e profissionais: a não alteração ou re-
moção dos profissionais atuantes naquela equipe, sua complementação 
para as demandas previstas, com um quadro completo de profissionais; 
a permanência das duas etapas de ensino que até então compunham a 
unidade escolar, o fundamental I e fundamental II; um mínimo de refor-
mas e ampliação a serem consideradas inicialmente e sua complementa-
ção paulatina a posteriori.

Foi nesse contexto, portanto, que no ano de 2015, foi realizado o 
planejamento e a execução do trabalho para esse novo formato, no qual 
os alunos deveriam permanecer mais tempo na escola numa perspectiva 
mais integradora e qualificada de educação. E, para tanto, houve a ne-
cessidade de maior atenção à proposta de mudança com o trabalho por 
meio de eixos, o que nos mobilizou por longo tempo. Os planos de ensino 
visavam oferecer subsídios para o processo de implementação da Escola 
de Educação Integral (EEI) na EMEF “Doutor João Alves dos Santos” do 
município de Campinas, que segundo a LDBEN/96 e o Plano Nacional de 
Educação (PNE – PL 8035/10), definiam o ano de 2016 como data base 
para que a educação pública nacional passasse a atender as crianças 
e adolescentes em período integral. Vale lembrar que as mudanças vi-
nham ocorrendo desde 2006 na Rede Municipal de Educação de Campi-
nas (RMC), devido à implementação do ensino fundamental de oito para 
nove anos e à progressiva supressão do período intermediário nas es-
colas municipais. Levando em consideração que a comunidade escolar 
está inserida num contexto permeado por situações de exclusão social, 
infraestrutura precária e/ou ausente, aparelhos públicos insuficientes, 
opções de lazer escassas e muitas situações de violência, como também 
outros fatores que afetam as famílias e deixam as crianças em situação 
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de vulnerabilidade, foi opção do grupo desenvolver projetos de trabalho 
que destacassem as questões de cidadania, os direitos conquistados his-
toricamente e as responsabilidades no conhecimento e na transforma-
ção social.”

EEI Raul Pila

“No ano de 2014, a escola EEI Raul Pila recebeu um comunicado 
dizendo que foi selecionada para se tornar uma escola de educação inte-
gral, com isso em 2015 a escola passaria a atender suas comunidades em 
período integral, nas turmas de 1º a 9º ano. Foram elencadas algumas 
justificativas para escolha: amplo espaço físico, equipe de gestão escolar 
completa, baixo rendimento da unidade escolar aferido pelo Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e pelo atendimento a uma 
população em condições de vulnerabilidade social.

Os professores e funcionários da escola receberam a notícia de 
transformação da escola com ceticismo, pois estavam preocupados com 
os impactos e possíveis dificuldades que poderiam gerar. Um dos motivos 
a inadequação do espaço físico e as dificuldades com a organização do 
trabalho docente apontadas pelas duas primeiras escolas de educação 
integral em atividade naquele ano. Por outro lado, os pais ou responsá-
veis dos alunos mostravam otimistas a notícia, considerando positiva a 
possibilidade de suas filhas e filhos estenderem a permanência na escola, 
compreendida como ampliação de possibilidades de aprendizagem.

Foi apresentado plano de construção de incorporação da biblioteca, 
laboratório de informática e da sala de multiuso como salas de aula, sen-
do verificada a possibilidade de construção de dois quiosques no espaço 
escolar para o atendimento de turmas. Os quiosques foram rejeitados 
pela escola, pois já não havia boa avaliação nas unidades escolares de 
educação integral que possuíam este equipamento.
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Em abril de 2014, atendendo a demanda dos dirigentes da secre-
taria de educação, a equipe da escola passou a realizar estudos sobre 
instalações, a partir dos quais foi pedida a apresentação uma proposta 
de adequação do espaço físico com o ‘mínimo indispensável’ para o aten-
dimento da educação integral. O estudo envolveu um processo de análise 
e negociação entre a equipe gestora, funcionários do departamento de 
arquitetura da secretaria municipal de educação, tendo como foco a ade-
quação qualificada do espaço escolar.

Nas reuniões de Conselho de Escola, pautados pela necessidade de 
atendimento condizente com o previsto na Constituição, no qual o espa-
ço físico deveria garantir o atendimento humanizado e humanizador das 
pessoas, foi indicado a necessidade de construção de um novo refeitório 
com capacidade para 250 pessoas; construção de cozinha, despensa, ba-
nheiro e vestiário para cozinheiras, de forma a garantir a produção de 
alimentos em condições de higiene adequada. Os membros do conselho 
também indicaram a construção de mais quatro salas de aulas. Além 
dessas construções, houve adaptações no espaço escolar: o antigo refei-
tório tornou-se uma biblioteca, a antiga cozinha tornou-se sala de Arte, 
a antiga biblioteca e o almoxarifado tornaram-se salas de aula.

Outro desafio relacionou-se a organização dos tempos/espaços pe-
dagógicos de professores e alunos da escola de educação integral, matriz 
curricular e a mudança de jornada.

Organizar o trabalho pedagógico nesse novo formato, considerando 
os tempos/espaços estendidos das atividades pedagógicas, demandou 
um processo de estudo e negociações entre a supervisão escolar, a equi-
pe de gestão, os professores, funcionários, alunos e pais/responsáveis 
dos alunos.

Nos grupos de estudo para implementação, foi apresentada a preo-
cupação com a grade curricular e a distribuição dos diferentes compo-
nentes curriculares, para se evitar uma organização que trouxesse uma 
concentração de atividades em um único período.
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Com isso esperava-se favorecer a compreensão que valorizasse de 
que o período escolar estendido e não turnos de componentes curricula-
res. Não foi um processo sem conflito, pois eram inúmeras as formas de 
conceber a educação integral. Foi necessário um trabalho intenso para 
a mudança da cultura escolar pautada no tempo parcial, para a ideia de 
educação integral.

No início da implementação, em 2015, houve uma mudança de 50% 
dos docentes, exigindo retomada das discussões sobre o significado da 
educação integral nas reuniões pedagógicas. Também teve a saída dos 
dois Orientadores Pedagógicos (OPs), deixando a equipe gestora incom-
pleta, exigindo desdobramento no trabalho da diretora e das vice- direto-
ras para o acompanhamento pedagógico junto aos professores e alunos.

Este processo foi permeado por conflitos. Percebe-se que existe um 
trabalho em direção a formação integral do aluno, o qual está em desen-
volvimento e busca avançar. Estes primeiros passos foram fundamentais 
para o exercício de organização curricular a participação de todos nas 
discussões e decisões relacionadas. Com isso, foi construindo a seguinte 
organização por eixos:

 » Expressões linguagens e códigos

 » Natureza e processo de conhecimento

 » Identidade e natureza dos sujeitos
Com os anos, esta organização inicial, foi transformada em uma or-

ganização curricular por projetos integrados e interdisciplinares: Alimen-
tação Saudável/Programa Sabores e Saberes, PESCO, Identidade, sempre 
partindo de temas geradores comum para toda escola.”

A publicação da Resolução SME 23/2015, em 20 de outubro de 2015, oficializou 
a implementação destas quatro novas escolas integrais no município.

Na mesma data, houve também publicação da Resolução SME nº 24/2015, a 
qual dispõe sobre a matriz curricular das escolas de Educação Integral, consideran-
do já a Resolução SME 23/2015. Na referida Resolução constam em anexos as ma-
trizes de cada unidade educacional, com variação do número de horas/ aulas, bem 
como da distribuição de horas-aula por componente.
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Em 10 de novembro de 2016, houve outra publicação da matriz curricular de 
todas as escolas da Rede Municipal, por meio da Resolução SME nº 17/2016, e que 
segue vigente nos dias de hoje. Neste contexto foi criado também o componente 
curricular de Cultura, Identidade e Lugar para ser atribuído a outro professor PEB II 
(multi turmas), substituindo os Professores PEB III que ministravam componentes 
específicos nos Ciclos 1 e 2.

Outra modificação foi o total da carga horária anual e carga horária semanal, 
que passaram a ser distintos nos ciclos I/II e a dos ciclos III/IV. Os ciclos I e II Anos 
Iniciais, 45 h/a (mais 1 h/a para Ensino Religioso, facultativo), passando para 1840 
horas anuais.

Os Ciclos III e IV, por sua vez, apresentaram aumento: Anos Finais ampliou para 
48 horas/aulas (mais 1h/a para Ensino Religioso – facultativo), com o total de 1960 
horas anuais por ano/ciclo. A partir desta Resolução SME nº 17/2016, todas as esco-
las integrais passam a ter a mesma matriz curricular.

Destaca-se avanços na legislação sobre organização das escolas de ensino fun-
damental de educação integral, que ocorreram por meio de constituição de co-
missões de trabalho, as quais atuaram de forma dialógica, num debate entre pro-
fissionais que trabalhavam nas escolas e profissionais que trabalhavam na gestão 
centralizada. A nova legislação trouxe mudanças na organização das escolas que já 
estavam em funcionamento, causando desconforto entre os profissionais das es-
colas, porém trouxe uma organização pedagógica que possibilitou organização co-
mum entre elas, trazendo a ideia de rede educacional.

Em primeiro de novembro de 2018, foi publicada por meio da Portaria SME 
n. 69, de 31/10/2018, o Regimento Escolar Comum das Unidades Educacionais da 
Rede Municipal de Ensino de Campinas, e que passa a denominar as escolas de edu-
cação integral em tempo integral por Emefeis, em seu artigo 103 (CAMPINAS, 2018).

Tendo em vista o movimento das equipes escolares e da SME apontando a 
necessidade de um trabalho articulado, bem como a importância de se avaliar a 
consolidação da implementação das Emefeis e ainda a necessidade de qualificar a 
ampliação do tempo de permanência dos alunos nas mesmas, no início de 2019, 
a SME, sob a responsabilidade do DEPE e da Coordenadoria de Educação Básica 
(CEB), institui o Núcleo de Educação Integral (NEI). Assim, uma das ações desse nú-
cleo e conforme previsto na Resolução SME nº 05/2014 em seu capítulo III, que 
trata dos procedimentos periódicos para avaliar a consolidação da implementação 
das escolas municipais de ensino fundamental de educação integral, coordena uma 
Comissão de avaliação instituída pela Portaria SME n. 23, de 26 de março de 2019 
(CAMPINAS, 2019a).
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EMEFEI Profa Elza Maria Pellegrini de Aguiar

“A educação Integral na EMEFEI Profª Elza Maria Pellegrini de Aguiar 
já acontecia muito antes dela se tornar uma escola em tempo integral. 
Desde antes da implementação do Programa Mais Educação a escola 
já fazia trabalhos pensando na educação integral dos estudantes. Mui-
tos projetos foram desenvolvidos nestes anos pensando na educação in-
tegral – ainda não de tempo integral – como por exemplo: “A escola é 
nossa”, UCA (Um Computador por aluno), Encontro de saberes, projeto 
Alunos monitores, Coral, Espanhol, dentre outros. Estes projetos viabili-
zaram a interdisciplinaridade, trabalho entre ciclos (nos quais os alunos 
eram agrupados de acordo com seus saberes), ampliação do tempo dos 
alunos na escola, promoção de cultura e de conhecimento contextualiza-
do na prática, que são norteadores do trabalho da escola integral.

Estes projetos traziam nova vida à escola. Os professores desem-
penhavam o trabalho com excelência e alegria, assim como os alunos 
apresentavam grande satisfação e motivação com um processo de 

A Comissão foi composta por 32 membros contou com os segmentos: famí-
lias, alunos, professores e gestores das EMEFEIs Padre Francisco Silva, Prof. Zeferino 
Vaz – Caic, Raul Pila, Dr. João Alves dos Santos e Padre Avelino Canazza; superviso-
res pedagógicos, coordenadores pedagógicos, pesquisadores e Diretor do Departa-
mento Pedagógico.

O trabalho realizado por esta Comissão no período de 28 de março a 31 de 
julho de 2019 resultou num documento intitulado: Relatório da Comissão de Educa-
ção Integral: período de 28/03/2019 a 31/07/2019 (CAMPINAS, 2019b), organizado 
em seis partes, conforme segue: Avaliando o currículo; Avaliando a jornada integral; 
Avaliando os recursos humanos; Avaliando a organização e o funcionamento; Ava-
liando a avaliação e Indicações propostas pelos membros da Comissão.

Dando continuidade ao processo de implementação das escolas de Educação 
Integral em tempo integral na rede municipal, em 2019 foram definidas mais duas 
escolas a ser incorporadas à proposta de educação integral em tempo integral do 
município a partir de 2020: EMEF Orlando Carpino e EMEF Profa. Elza Maria Pelle-
grini de Aguiar.

Um trecho de uma narrativa produzida pelas escolas pode oferecer uma di-
mensão de como esse processo foi vivenciado:



48

aprendizagem diferenciado. No entanto alguns destes projetos foram ex-
tintos devido a empecilhos como falta de espaço físico e de profissionais. 
Em 2011 teve início o programa Mais Educação em nossa escola, o qual 
constitui-se como estratégia do Ministério da Educação para indução da 
construção da agenda de educação integral nas redes estaduais e muni-
cipais de ensino que amplia a jornada escolar nas escolas públicas, para 
no mínimo 7 horas diárias, por meio de atividades optativas nos macro-
campos: acompanhamento pedagógico; educação ambiental; esporte 
e lazer; direitos humanos em educação; cultura e artes; cultura digital; 
promoção da saúde; comunicação e uso de mídias; investigação no cam-
po das ciências da natureza e educação econômica. (BRASIL, 2018)

Ainda assim os projetos iniciados anteriormente pelos professores 
continuaram a ser desenvolvidos em concomitância com o programa. Os 
alunos participaram de oficinas de teatro, musicalização, dança (hip hop 
e ballet), karatê, apoio pedagógico, horta escolar, futsal e rádio.

Em 2014, com a falta de profissionais na gestão da escola, houve 
dificuldade em dar continuidade no programa Mais Educação, devido 
a impossibilidade de contratar profissionais e realizar pagamentos. No 
ano seguinte, com a reorganização da gestão, este trabalho foi viabiliza-
do novamente. Neste período foi possível experimentar uma vivência de 
Educação Integral com alguns “ensaios” de tempo estendido, por parte 
de algumas turmas, realizados pelos professores ou de maneira colabo-
rativa entre os professores e os oficineiros... Foram realizadas oficinas 
de contação de história, robótica e jogos matemáticos. O sucesso do tra-
balho em conjunto com os oficineiros deveu-se a diversos fatores, como: 
compromisso de todos os envolvidos (funcionários, gestão, oficineiros, 
professores, alunos e famílias); ótimo desempenho da articuladora, es-
tabelecendo parcerias com oficineiros muito comprometidos (posterior-
mente chamados de educadores sociais) que enriqueciam o trabalho e 
contribuíam na parte mais técnica; aceitação e apoio da comunidade (as 
famílias faziam questão de que os projetos acontecessem, havia cobran-
ça nos conselhos de escola, e grande participação dos alunos, o que acar-
retou em ótimos resultados); parceria com a comunidade, agregando 
espaço para realização das atividades (o salão da sede social do bairro, 
localizado ao lado da escola).
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Nesta época já se previa o aumento da educação integral nos muni-
cípios que tinham a parceria com Projeto Mais Educação do governo fe-
deral. Quando iniciou-se a discussão sobre a proposta de Escola integral 
em tempo integral no município de Campinas, houve um esforço dos pro-
fessores no intuito de mudar esse modelo de ensino de jornada escolar 
estendida para que de fato acontecesse a escola integral em tempo inte-
gral, sem descartar o trabalho em parcerias intersetoriais e outras pro-
postas vinculadas às pessoas da comunidade que trazem conhecimentos 
diversos para o âmbito escolar, mas fortalecer o vínculo do professor ao 
papel pedagógico e à escola e ambos com a comunidade, assegurando 
que a extensão do tempo (quantidade) resultasse em aprendizagem sig-
nificativa.

De maneira igual, também se falava em tornar a escola Elza em uma 
escola de tempo integral. Isso se ampara no conceito legal de escola inte-
gral com tempo integral apontado por Guará:

O conceito de educação integral encontra amparo jurídi-
co significativo na legislação brasileira, assegurando sua 
aplicabilidade no campo da educação formal e em ou-
tras áreas da política social. O arcabouço normativo ofe-
recido pelo paradigma da proteção integral garante os 
direitos de toda criança ou adolescente a receber atendi-
mento em todas as suas necessidades pessoais e sociais, 
a aprender, a se desenvolver adequadamente e a ser 
protegida(o).Recorrendo-se à Constituição Brasileira, ao 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e à Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), 
podemos constatar nesses marcos legais as bases para a 
educação integral na perspectiva que queremos adotar 
aqui. Não se pode negar que o Brasil tem avançado mui-
to em termos normativos, embora também exista uma 
reconhecida distância entre a lei e o ritmo das mudan-
ças por ela sugeridas. Esse descaso no cumprimento das 
responsabilidades legais não diminui a exigibilidade do 
direito e o fato de que a população infanto-juvenil goze, 
hoje, de uma proteção legal expressiva, alinhada às indi-
cações da Convenção Internacional sobre os Direitos da 
Criança. (GUARÁ, 2009)
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Dessa forma, foram realizadas diversas reuniões, grupos de estudo 
e conselhos de escola, para planejamento e preparação da escola nos 
quais foram levantados alguns questionamentos e detectadas algumas 
mudanças que seriam necessárias para atender à demanda da escola, 
como: espaço adequado (que, posteriormente, culminou na reforma da 
escola), quadro completo de profissionais (uma vez que a escola sofria há 
vários anos com falta dos mesmos), definição do público-alvo da escola 
(Fundamental I e/ou Fundamental II), dentre outros.

Em relação ao último item, quando nos foi anunciado em 2018 que 
a escola de fato se tornaria de tempo integral no ano seguinte, nos sur-
preendemos com a notícia de que atenderíamos apenas os alunos do 
1º ao 5º ano. No entanto, o Conselho de escola se manifestou pela per-
manência do atendimento do Fundamental I e II. O pedido do Conselho 
foi atendido e a escola manteve o seu público. Foi dado início à reforma 
da escola em 2019 (a fim de aumentar a quantidade de salas e espaços 
pedagógicos disponíveis) e nos tornamos escola de período integral só a 
partir de 2020.

Assim, em meio à reforma, demos continuidade ao trabalho pe-
dagógico e tentativas de projetos, que posteriormente tiveram que ser 
adiados para após o término das obras, uma vez que o espaço, antes 
reduzido, agora era inexistente para realização de qualquer projeto.

Enfim, em 2020, iniciamos no Elza a tão esperada escola de tempo 
integral (...)”

EMEFEI Orlando Carpino

“Em junho de 2019, a equipe escolar da então EMEF Orlando Carpino 
recebeu a proposta de integrar, a partir do ano seguinte, o projeto da Rede 
Municipal de Ensino de Campinas de Educação Integral em tempo inte-
gral. Em decorrência do estudo de demanda da área de georreferência, 
foi definido pela SME que a Unidade Escolar passaria a atender apenas 
os Anos Iniciais – do 1º ao 5º ano. Esta mudança ocasionou alterações 
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importantes no corpo docente da escola no ano de 2020 e algumas difi-
culdades em tecer um projeto coletivo para este ano. Todos os professo-
res que atuavam unicamente nos Anos Finais tiveram de se remover para 
outras escolas. Dos dez professores polivalentes que atuavam nos Anos 
Iniciais, sete optaram pela remoção por motivos de acúmulo de cargo ou 
rotinas pessoais. A maioria dos professores multiturmas de Arte, Educa-
ção Física e Inglês que trabalhavam com os Anos Iniciais manteve sua 
sede na escola, sendo que das cinco professoras, apenas uma se remo-
veu por motivo de ajuste para acúmulo de cargo. A professora de Educa-
ção Especial, que havia ingressado na escola no ano anterior também se 
manteve na U.E.

De setembro a dezembro de 2019, a SME proporcionou à Equipe 
Gestora um curso sobre Educação Integral ministrado por uma supervi-
sora da rede e uma orientadora pedagógica, ambas com conhecimento 
teórico e experiência na Educação Integral em tempo integral na RMEC.

A equipe pedagógica abraçou a ideia da educação integral, sem, no 
entanto, conseguir definir mais claramente seu projeto para o ano de 
2020, quando seriam recebidos onze novos professores. Remanejaram-
-se para a EMEFEI Orlando Carpino vários profissionais experientes na 
Educação Integral e outros que apesar de não terem experiência em esco-
las de tempo integral, acreditam que toda educação tem de ser integral, 
pois deve contemplar as várias dimensões humanas de cada estudante.

A partir de avaliação feita no ano de 2019, foi proposto no plane-
jamento de implementação da escola, a formação sobre Projeto de Cír-
culos Restaurativos e Comunicação não-violenta, com o apoio da Asses-
soria de Educação e Cidadania. idealizado pelas gestoras e professoras 
remanescentes como um momento para iniciar o que mais gostaríamos 
que fosse uma consolidação da nova equipe pedagógica e a escola com 
que sonhávamos a partir de princípios convivência e cultura de paz.

Assim, a EMEFEI Orlando Carpino iniciou o ano de 2020 engatinhan-
do na construção de um projeto de escola de educação integral que con-
templasse toda sua comunidade escolar. A partir de março de 2020, as 
interações tanto entre a equipe pedagógica quanto dos professores e 
gestores com os estudantes passou a ser realizada remotamente. Deste 
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modo, o início da construção da escola de educação integral que quere-
mos se dá, inicialmente, a distância. Apesar dos prejuízos pedagógicos 
que todos os estudantes sofrem – e que procuramos diminuir através das 
ações mitigadoras e atividades emergenciais de apoio – o grupo de pro-
fissionais conseguiu se constituir realizando um trabalho interdisciplinar 
de modo mais intenso, consistente e rápido no “contexto de exceção” que 
se tornou este momento de pandemia e de distanciamento. Pensamos, 
desta maneira, que o trabalho remoto com os alunos exigiu um nível de 
trabalho coletivo dos professores que estreitou os vínculos entre pessoas 
que nunca haviam trabalhado juntas e haviam se conhecido presencial-
mente por pouco mais de um mês.”

Como desdobramento do trabalho da Comissão de Educação Integral e do NEI, 
a SME constituiu, conforme Portaria SME nº 79, de 12 de setembro de 2019, publi-
cada no Diário Oficial de Campinas de 13 de setembro de 2019, o Grupo de Trabalho 
“Diretrizes Curriculares Municipais da Educação Integral”, com o objetivo de produ-
zir subsídios curriculares para a implementação da política educacional para a edu-
cação integral em tempo integral da RMEC e elaborar as Diretrizes Curriculares da 
Educação Básica para as Escolas de Educação Integral, Emefeis, da Rede Municipal 
de Educação de Campinas (CAMPINAS, 2019c).

Outra ação promovida pelo NEI no ano de 2019 foi o oferecimento do Curso 
“Educação Integral em tempo integral: concepções e práticas” para os membros das 
equipes gestoras e supervisores educacionais das duas escolas de educação inte-
gral em tempo integral que foram implementadas no ano de 2020: Emefei Orlando 
Carpino e Emefei Prof. Elza Maria Pellegrini de Aguiar, com os objetivos de identificar 
e historiar as concepções e práticas de educação em tempo integral evidenciadas 
nas políticas públicas do país, destacando-se a implementação da escola de educa-
ção integral em tempo integral no município de Campinas (CAMPINAS, 2019d).

Nesse sentido, pode-se dizer que a educação integral em tempo integral nas 
escolas municipais de Campinas é recente e está caminhando para a consolidação 
de uma política pública educacional, através do trabalho das equipes das escolas, 
com o entendimento que a qualificação dos tempos-espaços de estudos somada 
à necessidade da ampliação de permanência na escola, representa mais e melho-
res aprendizagens aos nossos estudantes, como está exemplificado nas diferentes 
relatos de práticas e em seus projetos políticos pedagógicos, nos últimos anos.
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2.1. Educação Especial, no contexto da Escola de 
Educação Integral na Rede Municipal de Ensino de 
Campinas

Nos últimos 30 anos, a RMEC vem adotando uma política de educação na qual 
os alunos público-alvo da educação especial estejam matriculados no contexto das 
classes comuns das escolas, com o apoio de recursos e serviços que contribuam 
para o acesso ao currículo comum, a plena participação e a construção de conheci-
mento pelos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades/superdotação.

Nessa perspectiva as diretrizes curriculares da rede, em consonância com os 
documentos federais, definem a Educação Especial na perspectiva inclusiva como 
modalidade da educação básica que perpassa por todos os níveis de ensino. A Edu-
cação Especial deve ser articulada com o projeto pedagógico das unidades educa-
cionais, a fim de garantir o direito dos alunos com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação à educação de qualidade, 
não substitutiva, garantindo pleno acesso e permanência desse educando em todas 
as atividades do contexto escolar.

O trabalho da educação especial, na perspectiva inclusiva, prioriza a avaliação 
pedagógica da barreira, no contexto da escola, propondo ações que visam a elimi-
nação das mesmas, rompendo com o modelo médico da deficiência, onde o foco 
é realizar adaptações no corpo para promover um melhor desempenho possível e 
abraça a concepção social da deficiência, onde as relações e as mediações são rea-
lizadas no contexto onde o aluno está inserido.

É importante ressaltar que a utilização de um currículo comum, é um dos prin-
cípios da Educação Especial na perspectiva inclusiva, e quando necessário, o pro-
fessor de educação especial pode propor a realização de “acessibilidade curricular” 
ou “adaptações razoáveis”, a fim de realizar ajustes ou transformações na medida 
da necessidade educacional dos alunos. Todo esse processo acontece a partir da 
avaliação, que se constitui como um processo contínuo e permanente da análise da 
relação aluno x contexto escolar, buscando identificar variáveis do processo de ensi-
no aprendizagem dos alunos, identificando potencialidades e necessidades educa-
cionais dos alunos, da escola e da família.

O professor de Educação Especial no contexto da escola, na RMEC, apresenta-se 
como parte do coletivo das unidades educacionais, onde o trabalho colaborativo, a 
formação continuada dos educadores, fazem toda a diferença no desenvolvimento 
do trabalho com os alunos com deficiência, gerindo os processos inclusivos na U.E. e 
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orientando junto à gestão escolar sobre os recursos materiais e humanos (Cuidado-
res e Estagiários de Apoio pedagógico aos processos inclusivos) que a escola pode 
contar quando necessário.

As escolas municipais de Campinas contam com a presença de professoras de 
educação especial concursadas, especialistas em Educação Especial, para atuarem 
nas unidades escolares, em parceria com os demais docentes e gestores, iniciando a 
identificação do público-alvo já na Educação Infantil, e acompanhando a construção 
dos processos inclusivos ao longo de todo o percurso escolar até o final do ciclo IV, 
nono ano. Desta forma, ocorre um intenso trabalho de formação junto às famílias 
e profissionais das escolas, para que juntos todos possam atuar em favor do aluno, 
para que este tenha ao seu alcance estratégias e recursos para eliminar as barreiras 
que porventura possam dificultar o acesso a uma educação de qualidade, assim 
como os demais alunos das escolas.

A Secretaria Municipal de Educação disponibiliza profissionais qualificados e 
serviços para atender as necessidades dos alunos com deficiências, dentre esses 
para o atendimento educacional especializado (AEE), realizado prioritariamente nas 
Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) da própria escola, uma vez que todas as 
escolas de educação integral devem contar com o espaço físico da SRM. Esse serviço 
da educação especial complementa e/ou suplementa a formação dos alunos com 
deficiência, transtorno do espectro autista (TEA) e altas habilidades/superdotação, 
público da Educação Especial, com vistas à autonomia e independência na escola e 
fora dela por meio da:

I- promoção da mediação pedagógica que visa possibilitar o acesso 
ao currículo pelo atendimento às necessidades educacionais especí-
ficas dos alunos.
II – identificação, elaboração, organização e ensino de recursos pe-
dagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena 
participação dos alunos.
Parágrafo 1° – As atividades desenvolvidas no AEE diferenciam-se 
daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas 
à escolarização, devendo a sua oferta constar do projeto pedagógico 
da escola. (BRASIL, 2009).

Nas escolas de educação e tempo integral o AEE deve ser realizado no turno 
complementar ou em tempo/curricular, organizado para atender as singularidades 
dos percursos e necessidades educacionais individuais de aprendizagem e investi-
gação de todos e cada aluno, de acordo com projeto pedagógico de cada escola, 
caracterizando-se exclusão a retirada do aluno público-alvo da educação especial 
de qualquer proposta para o coletivo que envolve a participação dos demais alunos 
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da unidade educacional. Quanto aos atendimentos de saúde necessários aos alunos 
público-alvo da educação especial devem ser realizados no turno complementar a 
escola, não substituindo qualquer atividade curricular da mesma.

Para isso é importante que o projeto pedagógico da escola de educação inte-
gral garanta tempo e espaço para diferentes organizações pedagógicas como, por 
exemplo, projetos individuais, contextos investigativos, reagrupamentos, entre ou-
tros que contemplem as singularidades dos percursos e necessidades educacionais 
individuais de todos e cada aluno, constituindo-se assim o tempo espaço que possi-
bilita que o AEE seja realizado.

Além do AEE e do professor de educação especial no contexto da escola, a SME 
também organiza e provê serviços e recursos como:

 » Transporte escolar adaptado para alunos com mobilidade reduzida para acesso 
à quem dele necessite, de acordo com a resolução SME número 05, 28 de feve-
reiro de 2019;

 » Cuidadores, contratados através de empresa licitada, para auxílio aos alunos 
que necessitam de cuidados em relação à higiene, locomoção e/ou alimenta-
ção, conforme memorando;

 » Estagiários de educação especial através do Projeto Educador de Apoio aos Pro-
cessos Inclusivos, um profissional, geralmente, estagiários de Pedagogia, para 
atuar em sala de aula em parceria com os docentes do ensino regular, junto aos 
alunos com dificuldades de comunicação;

 » Centro de produção de materiais, CEPROMAD, para produção de materiais 
adaptados como documentos em escrita braille, texto para comunicação alter-
nativa ou aumentativa, materiais para uso com alunos surdos entre outros;

 » Atendimento educacional especializado nas classes hospitalares aos alunos pú-
blico-alvo da educação especial que possam estar em momento de internação, 
estabelecendo vínculo com as escolas de origem para continuidade das ativida-
des com auxílio de um docente e;

 » Profissionais especializados em LIBRAS, como intérpretes e professores bilín-
gues atuando em escolas bilíngues ou classes bilíngues onde tem aluno surdo 
matriculado.
Assim, todos os serviços disponibilizados pela Secretaria Municipal de Educa-

ção são também utilizados pelas escolas de Educação Integral, de modo a ampliar o 
acesso de todos os alunos, público-alvo da Educação Especial.

A escola de Educação Integral apresenta em sua proposta investir nos alu-
nos integralmente, para além do campo acadêmico, atuando conjuntamente em 
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diferentes aspectos do desenvolvimento humano, potencializando aspectos cogniti-
vos, afetivos, psicomotores e sociais, tendo como objetivo desenvolver um trabalho 
em que o sujeito é responsável pela construção de seus conhecimentos, através da 
interação com o meio físico social e cultural, tendo disponível um tempo maior, em 
relação às demais escolas parciais da rede.

Tem como diferencial, no que se refere à atuação das professoras de Educação 
Especial das escolas, o fato de apresentar em sua jornada de trabalho possibilida-
des maiores para formação da equipe educativa, nos momentos de TDEP junto aos 
docentes, em diferentes momentos de reuniões para formação das cuidadoras, re-
uniões com as professoras de sala de recursos para trocarem entre si possibilidades 
de atuação junto aos alunos que partilham, uma vez que todas as escolas integrais 
possuem em seu espaço físico ao menos uma sala de recursos multifuncionais.

As escolas de educação integral partilham princípios muito semelhantes aos da 
educação especial, destacando-se este:

[...]Consideração da indissociabilidade entre a construção de conhe-
cimentos, a afetividade e os valores que acompanham os sujeitos 
que ensinam e que aprendem. Parte-se do princípio de que os ho-
mens se fazem humanos nas relações sociais, pelo trabalho e pela 
produção da cultura. O sujeito que aprende, aprende com o corpo 
todo, corpo este que carrega uma bagagem cultural, organizadora de 
sentidos e significados. Ensinar pelo diálogo e reflexão é promover 
o que se denomina educação integral do homem (CAMPINAS, 2012, 
p. 18).

Sendo portanto, uma atuação que se mostra bastante convergente entre dife-
rentes modalidades de ensino, o Integral, o Regular e a Educação Especial.
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1. A Formação Integral que Queremos com a 
Ampliação do Tempo Escolar
A formação humana constitui-se num desafio latente para as sociedades contem-

porâneas que passam por processos constantes de transformação, principalmente no 
que se refere à expansão do saber e do conhecimento humano. Assim, faz-se urgente 
pensarmos a educação num contexto de formação humana integral, ao longo da vida, 
nos diferentes espaços. Trata-se de uma trajetória individual imbricada no território e 
contexto social, numa simbiose entre escolhas, valores e concepções individuais que se 
misturam ao coletivo. Nesse sentido, a educação integral em tempo integral pressupõe 
garantir o desenvolvimento humano em todas as suas dimensões: intelectual, física, 
afetiva, social e cultural.

A SME e seus profissionais, alicerçados nessa concepção, entenderam que mate-
rializar a formação integral humana significa considerar os sujeitos em sua condição 
multidimensional. Dessa forma, só faz sentido pensar na ampliação da jornada esco-
lar, ou seja, na implantação de escolas de educação integral em tempo integral, numa 
perspectiva em que o horário expandido represente uma expansão de oportunidades 
e situações que promovam aprendizagens significativas e que contemplem a condição 
multidimensional do sujeito. A partir desse entendimento, apenas o tempo qualifica-
do, que articula atividades educativas numa dinâmica interdisciplinar, que considera 
os diversos espaços como igualmente educativos, pode efetivamente contribuir para 
a formação integral do aluno, para a superação da fragmentação e do estreitamento 
curricular e da lógica educativa demarcada por espaços físicos e tempos delimitados 
rigidamente.

O aumento do tempo educativo deve primar pelo estímulo à curiosidade e autoria 
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dos educandos, estabelecendo uma nova dinâmica escolar redimensionando espa-
ços, tempos e concepções, ampliando as possibilidades educativas dentro da escola 
e fora dela. A escola nessa perspectiva se compreende como parte da comunidade e 
como principal articuladora das possibilidades de conhecimento, reconhecendo sua 
dimensão acadêmica e comunitária, a partir do envolvimento de múltiplos atores e 
sujeitos sociais na composição dos saberes. Nesse contexto, a educação integral em 
tempo integral implica na conexão entres os tempos da vida dos alunos e os diferen-
tes conhecimentos da comunidade, numa reconfiguração curricular que ultrapasse 
a visão disciplinar isolada uma vez que

possibilita a articulação dos espaços e tempos educativos dentro e 
fora da escola; promove a diversidade cultural, valorizando as mani-
festações culturais da comunidade; estimula o gosto pela aprendi-
zagem; conecta o projeto político pedagógico da escola ao trabalho 
pedagógico e à infraestrutura; integra e valoriza os profissionais da 
educação, os estudantes, as famílias e os agentes da comunidade; 
orienta a formação dos profissionais da educação; realiza a parce-
ria com órgãos da assistência social, cidadania, ciência e tecnologia, 
esporte, turismo, cultura, saúde e meio ambiente. (WEFFORT et al., 
2019, p. 38).

Vale destacar que a política pública de educação integral adotada pela SME re-
conhece todos os alunos como sujeitos de direitos, atores sociais de suas linguagens 
singulares, independente de condição social, econômica e cultural. Reconhece-se 
que esses alunos são criadores e produtores de culturas construídas na interação 
com seus próprios pares e no intercâmbio entre idades e gerações; e que, a educa-
ção integral em tempo integral pode oportunizar mais tempo e espaço para a livre 
criação, valorizar e ressignificar saberes, fazeres e sentimentos expressos por meio 
do universo simbólico, artístico e humanístico.

Parte-se da compreensão que as práticas pedagógicas devem facilitar a constru-
ção individual e coletiva de conhecimentos por meio da criação de sentidos compar-
tilhados. Contextualizar sentidos e significados na aprendizagem de qualquer tema 
pressupõe uma ação coletiva, de modo que os conteúdos sejam elaborados, plane-
jados, compreendidos e imersos na comunidade da qual os sujeitos fazem parte.

A educação integral em tempo integral prioriza a formação do aluno nas di-
versas dimensões do seu desenvolvimento, compreendendo que tanto o educan-
do como o educador desempenham papéis importantes no processo de ensino e 
aprendizagem. Do aluno espera-se que, a ampliação dos tempos reverta em mais 
autonomia para fazer escolhas e apropriar-se de sua aprendizagem. Por sua vez, do 
professor, espera-se que o maior tempo – espaço, possa viabilizar sua qualificação 
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e seu envolvimento em ações de planejamento coletivo. Nesse sentido é ideal que 
a equipe pedagógica tenha autonomia na escolha das formações dentro da jornada 
no uso do tempo da escola integral.

Trata-se de superar a distância entre a aprendizagem e a dimensão do desen-
volvimento integral. Sendo assim, faz-se necessário e é fundamental enfatizar a 
multidimensionalidade do currículo como meio de criação e fomento às estratégias 
inovadoras. Fazer uso dos espaços disponíveis como ferramentas facilitadoras do 
processo de criação e integração curricular com uma prática que, não se restringe 
apenas em desenvolver conteúdos, mas que esteja pautada em ampliar condições 
para que os alunos possam, pensar sobre sua própria aprendizagem, ajustar e re-
planejar suas experiências educativas, e, portanto, investir no seu próprio repertó-
rio de conhecimentos, aprimorando seus vínculos e estratégias cognitivas diante 
das situações e vivências, a medida em que ampliam os “níveis” de consciência e 
vinculação do conhecimento com o trabalho educativo, com a vida. Neste sentido, 
valendo-se de técnicas adquiridas no processo educativo, os alunos possam ter con-
dições de decidir e fazer escolhas, de forma sustentável e saudável no contexto e 
que está inserido.

Espera-se também, que as experiências escolares, humanas, históricas e so-
ciais possam influenciar positivamente o cotidiano dos alunos assim como promo-
ver condições efetivas e afetivas no seu percurso, por meio de atividades produtivas 
e significativas, atingindo a compreensão do seu ambiente natural, social e político, 
a fim de que promova reflexões e aprofunde a consciência crítica e seu desejo de 
aprender.

Essa nova organização escolar nos desafia a renovar concepções e atitudes ou-
trora sedimentadas no imaginário. Há que se socializar poderes; negociar e valorizar 
outros saberes, principalmente os vinculados ao território e à comunidade; perceber 
e mapear novos espaços e agentes educativos, admitindo que a escola não é com-
pleta e não pode se tornar uma instituição total, como nos alertou Foucault (1993), 
ou seja, a escola não é completa e nem a única instituição educativa e formativa. 
Romper com concepções sedimentadas significa impregnar- se de ideias colaborati-
vas e compartilhadas, cujos conflitos e divergências são naturais e devem ser resol-
vidos a partir do diálogo, sem perder de vista o bem comum.

Busca-se uma formação que poderá garantir ao educando condições de inser-
ção no mundo em que vive, sem tantas barreiras, por vezes decorrentes das desi-
gualdades sociais, para que possa ter sua história contada a partir de suas próprias 
convicções. Assim, sua formação legitima-se a partir de um currículo que possa 
transformar os comportamentos, valores e atitudes na sua vida cotidiana.
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Tendo em vista a integralidade do desenvolvimento humano neste novo pa-
norama de tempo expandido, torna-se mais relevante instaurar formas ajustadas à 
necessidade de atender a complexidade psicossocial, advinda dos sujeitos que são 
membros ativos da sua comunidade, cidadãos em formação.

Nesse cenário, para dar conta de todas as dimensões da formação e desenvol-
vimento pleno do sujeito, no processo de formação humana, o tempo é fundamen-
tal, mas não só ele, e sim, uma formação marcada pela apropriação do entorno, da 
origem social e da vida comunitária. Propõe-se uma reinvenção na organização do 
tempo e espaço, a oferta sem a repetição, onde os saberes complexos sejam tra-
balhados na perspectiva do desenvolvimento multidimensional e integrado como 
direito de todos.

É essencial marcar o tempo com ações significativas e comprometidas com a 
melhoria da qualidade das aprendizagens, aperfeiçoando o processo de escolariza-
ção a partir de proposituras de contextos motivadores, desafiadores e próximos da 
realidade da vida dos estudantes, muitas vezes afetado pela desigualdade de direi-
tos, o tempo deverá ser fator essencial para a criação de instrumentos indispensá-
veis para seu processo de criação e avanço contagiados pelo prazer de aprender em 
tempos e espaços livres, sem amarras e preconceitos, sabendo que sua história será 
respeitada.

Dessa forma, conclui-se que a formação plena desejada, com a ampliação do 
tempo, aquela que forneça e garanta mecanismos que farão com que o aluno se 
perceba aprendendo sempre, em sua integralidade, não de forma fragmentada, 
como decorre dos currículos pautados por tempos e espaços fracionados, muitas 
vezes desconexos e com conteúdo que não assegurarão experiências para além da 
vida escolar. A intenção é muito maior, é de formação no seu sentido mais amplo, 
para além da formação acadêmica. A intenção é de vital importância pois visa à for-
mação propositiva, alicerçada pela inclusão, equidade, contemporaneidade e, por 
conseguinte, integral.

A formação integral que queremos é aquela que as aprendizagens façam senti-
do para aqueles que aprendem e para aqueles que ensinam. A escola de educação 
integral em tempo integral que queremos é aquela que ensine e forme integralmen-
te o aluno, efetivamente e afetivamente.
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2. Eixos de Trabalho
Em 2013 na elaboração do Projeto Piloto de Educação Integral para o Ensino 

Fundamental na Prefeitura Municipal de Campinas, a comissão estruturada para 
tal, composta por representações de todos os segmentos incluindo os conselhos de 
escola, tinha um anseio: um trabalho diferenciado que superasse a lógica disciplinar 
fragmentada, o tempo de aula fracionado e as metodologias tradicionais de traba-
lho para que o horário expandido representasse uma ampliação de oportunidades 
e aprendizagens significativas, considerando a realidade da comunidade escolar e 
os diversos espaços de aprendizagem. Assim, pensando sobre as possibilidades de 
reorganizar os conhecimentos e as aulas, chegou-se ao referencial teórico de Pistrak 
e à proposta de eixos de trabalho.

Em Pistrak (2011), para que a educação se torne efetivamente integral e con-
sidere todas as dimensões do sujeito, precisa se interligar à vida, consideradas as 
dimensões: político-social, que significa compreender o homem como sujeito; ética, 
pensando na formação dos princípios e atitudes no convívio coletivo; afetiva, respei-
tando sentimentos e afetos; corporal, incorporando a saúde, bem-estar e cuidados 
com a vida; cognitiva que se refere aos conhecimentos científicos e sua relação com 
os saberes artísticos-culturais abrangendo as diferentes manifestações da cultura. 
Assim, a escola trabalha as individualidades na interface do coletivo considerando o 
processo educacional articulado às vivências e práticas sociais. Em outras palavras, 
é uma conexão da escola com comunidade e a vida, modificando-se velhos con-
ceitos como tempo de aula e conteúdo. A escola ao fazer parte da vida traz para o 
trabalho educativo o olhar dialético para a prática e o conhecimento, que ao estar 
nela fundamenta as ações na realidade a partir de uma maior consciência e vin-
culação social.

Precisamos ressignificar a escola que conhecemos, que tão minuciosamente 
divide seus conteúdos, fragmentando-os em disciplinas, para uma escola que se 
preocupe em ser e fazer realmente uma aprendizagem significativa. Sabemos que o 
ensino-aprendizagem é um processo de construção individual e coletiva, que inte-
gra todas as áreas do conhecimento, sem desconsiderar a importância e especifici-
dade de cada componente curricular, visamos a um trabalho interdisciplinar não no 
sentido de um esvaziamento das disciplinas, já que consideramos os conhecimen-
tos historicamente acumulados fundamentais para o processo educativo, mas uma 
educação articulada com um trabalho educativo, o saber e o fazer contextualizado, 
não fragmentado. Como definiu Soldá:
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A escola que se propõe trabalhar de forma interdisciplinar a partir 
do trabalho, a formação que oferece aos seus educandos busca a 
totalidade do ser. A área do conhecimento subsidia a organização 
dos conteúdos e dá condições de aprofundar os conceitos teóricos, 
propiciando aos educandos condições de acesso ao conhecimento 
do novo, como ponto de partida a realidade vivida. A dúvida, a troca, 
o diálogo, a pergunta, e a pesquisa são instrumentos para se chegar 
ao conceito. (SOLDA, 2018, p. 62).

Ou seja, as disciplinas saem do campo abstrato e se relacionam com a vida, 
sendo um meio de ampliar a formação dos alunos e de interação com a realida-
de. Pistrak propõe uma autorreflexão acerca da prática pedagógica dos educadores, 
para um olhar diferenciado acerca dos espaços educativos, ressaltando assim a ne-
cessidade de uma prática mais humana e mais social para com a educação do e para 
o povo.

Pistrak (2011) propõe que o processo de ensino-aprendizagem seja organizado 
por temas de interesse que integrem os assuntos presentes na realidade, propician-
do aos educandos uma visão dinâmica da mesma. Para atingir esse objetivo, a inte-
gração das disciplinas em eixos de trabalho faz-se crucial na organização do ensino 
e estudo dos conteúdos escolares.

Desse modo, propõe-se que o trabalho realizado nas EMEFEIs seja focado numa 
perspectiva articulada, integrada e interdisciplinar. O currículo, os tempos e espaços 
pedagógicos passam a se basear em Eixos de Trabalho que abarcam os componentes 
curriculares e o trabalho por projetos como uma das formas de um trabalho coleti-
vo, coerente e articulado com a realidade, promovendo e propiciando o desenvolvi-
mento integral dos alunos, além dos aspectos cognitivos, o que implica compreen-
der a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, assumindo uma 
visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto, 
promovendo uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desen-
volvimento nas suas singularidades e diversidades., conforme o que indica a BNCC.

Mantemos também o vínculo com as Diretrizes Curriculares Municipais que 
traz o referencial da escola do trabalho de Pistrak na concepção materialista dialé-
tica que embasa o documento articulado com a concepção de desenvolvimento 
humano da Psicologia Histórico Cultural para uma educação integral das várias di-
mensões do ser humano.

Defendemos que as atividades educativas sejam diversificadas, necessárias à 
aprendizagem das crianças e adolescentes, sem perder de vista as finalidades peda-
gógicas. Vale aqui ressaltar que este currículo deve ter força transformadora, na me-
dida em que o trabalho pedagógico, de forma processual, qualifica o conhecimento, 
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a consciência para a melhor compreensão da realidade, enriquece os repertórios 
para orientar as ações na realidade concreta.

Currículo é a soma das ações, das relações, dos textos e contextos que formam 
a aprendizagem, os conhecimentos e os saberes que contribuirão para a formação 
humana cidadã e emancipadora. Além, é claro, da valorização do conhecimento 
prévio dos estudantes no processo de ensino aprendizagem, mas precisamos desta-
car que, diante uma concepção crítica da educação, em que o trabalho é princípio 
educativo, pois é por meio dele que agimos sobre a natureza ajustando-a às nossas 
necessidades, acumulamos conhecimentos. Consideramos que tais conhecimentos 
historicamente validados e reconhecidos advindos das ciências, arte, filosofia são 
bases para conceitos centrais e ideias-chave capazes de estruturar o saber para uma 
educação emancipadora.

Os Eixos de Trabalho compreendem áreas mais amplas do conhecimento que 
procuram estabelecer uma coerência entre os diversos componentes curriculares 
e as práticas sociais e buscam promover o desenvolvimento das estruturas cogni-
tivas e das dimensões afetiva, social e motora dos estudantes dos diferentes anos 
dos ciclos. Santomé (1998, p. 125) afirma que “as propostas integradoras favore-
cem tanto o desenvolvimento de processos como o conhecimento dos problemas 
mais graves da atualidade”. Para Vygotsky, em seus estudos sobre desenvolvimento 
do pensamento, a natureza dos conteúdos selecionados, conceitos científicos, para 
uma educação que busque o desenvolvimento integral do ser humano exige e arti-
cula a uma série de funções psíquicas como, por exemplo a da percepção complexa, 
da atenção voluntária, da memória lógica e das operações lógicas do raciocínio, isto 
é, da análise, síntese, comparação, generalização e abstração.

O trabalho pedagógico pensado e organizado em Eixos de Trabalho propiciará 
às crianças e adolescentes a oportunidade de construção e mobilização de conheci-
mentos de várias áreas disciplinares, bem como a contextualização desses conheci-
mentos para a compreensão da realidade do ponto de vista dinâmico e das práticas 
sociais. Nessa perspectiva, os conteúdos dos componentes curriculares devem estar 
articulados a estudos e atividades que levem à discussão de fenômenos de impor-
tância e de valor, como meio de desenvolvimento da compreensão das crianças e 
adolescentes sobre a realidade (PISTRAK, 2003). Trata-se de uma relação horizontal 
entre conhecimento – educando e educador. Ainda que no início de todo processo 
pedagógico tenha uma diferença entre conteúdo-educando e conteúdo-educador, o 
processo educacional busca nivelar conhecimento-educador-educando, o ato edu-
cativo almeja essa horizontalidade.

Saviani (2011) defende que há uma disparidade entre os que tiveram acesso ao 
saber elaborado e aqueles que não tiveram e que o objetivo é que todos o tenham. 
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Desse modo, propõe-se metodologias de maior participação para o envolvimento 
dos alunos com o cuidado de não reforçar uma educação ativista do aprender a 
aprender em um nivelamento superficial de ensino considerando apenas motiva-
ções e interesses dos alunos em uma suposta horizontalidade, em que experiências 
democráticas ficam restritas a pequenos grupos legitimando desigualdades.

Destaca-se aqui a importância do trabalho coletivo nessa forma de organiza-
ção curricular e construção do projeto político pedagógico da escola numa pers-
pectiva interdisciplinar, compreendendo e assumindo essa prática como forma de 
organização administrativa e pedagógica. Trabalhar por eixos implica favorecer um 
olhar cosmológico, questionador e crítico, de incentivo à criação, à criatividade e ao 
protagonismo. Diretamente, somos levados à definição de formação ou educação 
integral que prepare os educandos para uma atuação social pautada em escolhas de 
não violência, e uma convivência pacífica que não implica em resignação ou ausên-
cia de atuação, como apontam Antunes e Padilha (2010, p.17)

[...] educação que trabalha pelo atendimento e pelo desenvolvimen-
to integral do educando nos aspectos biológicos, psicológicos, cog-
nitivos, comportamentais, afetivos, relacionais, valorativos, sexuais, 
éticos, estéticos, criativos, artísticos, ambientais, políticos, tecnoló-
gicos e profissionais. Educar integralmente o cidadão e a cidadã sig-
nifica, pois, prepará-los para uma vida saudável e para a convivência 
humanizada, solidária e pacífica.

Além das dimensões da formação humana já citadas, o trabalho por eixos ba-
seia-se na adoção para diferentes possibilidades de ensino e aprendizagem, articu-
lando saberes a partir de propostas integradoras e parcerias setoriais e culturais. 
Ademais, como nos mostrou em seus textos o grande mestre Paulo Freire, educa-
mos de corpo inteiro, com a razão, a emoção, partindo do contexto do educando 
e respeitando o conhecimento que ele traz à escola. Portanto, “[...] o cognitivo, o 
afetivo, o conhecimento formal, o conhecimento informal caminham juntos no pro-
cesso educacional”. (ANTUNES e PADILHA,2010, 25).

Os eixos de trabalho favorecem a elaboração de projetos, uma estratégia im-
portante para a ressignificação da atividade pedagógica nas escolas. O trabalho com 
projetos visa à ressignificação desse espaço escolar, transformando-o em um espa-
ço vivo de interações, aberto ao real e às suas múltiplas dimensões, o que possibilita 
ir além da aquisição de conteúdos, abrindo janelas a partir deles e ampliando esses 
conhecimentos para outros adquiridos a partir do espaço. É o que Paulo Freire certa 
vez chamou de “Pedagogicidade do espaço”, ou seja, o espaço ensina, o ambiente 
derredor e o que vai além são grandes mestres, nos ensinam. Se nos reconhecemos 
em um ambiente saudável, assim será aquilo que ensinamos, saudável e sustentável.
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Esse trabalho, com formas que valorizam a participação efetiva dos alunos, traz 
uma nova perspectiva para entender o processo ensino aprendizagem. Aprender 
deixa de ser um simples ato de memorização e ensinar não significa mais repassar 
conteúdos prontos. Nessa postura, todo conhecimento é construído em estreita re-
lação com os contextos em que são vivenciados, sendo por isso impossível separar 
os aspectos cognitivos, emocionais e sociais presentes nesse processo. A formação 
do aluno é um processo global e complexo, no qual o conhecer e intervir no real 
não se encontram dissociados. Cabe aí ressaltar a importância para a organização, a 
autonomia, o trabalho e a cidadania que os projetos e todas as formas de participa-
ção dos sujeitos no trabalho educativo, desenvolvem na formação da consciência, 
articulada ao fazer e ao pensar, ou seja, na formação integral das várias dimensões 
do ser humano.

Dessa forma, e fundamentados nessas concepções, a partir de um processo 
de discussão coletiva realizado entre as equipes de todas as escolas de educação 
integral da rede municipal de ensino, buscando consolidar uma unidade de rede, 
contudo respeitando as singularidades de cada comunidade escolar, assumiu-se en-
tão, três eixos de trabalho comuns a serem adotados para a organização curricular 
de todas as escolas, conforme descrito a seguir:

Eixo 1 – Natureza, sociedade e sustentabilidade

Esse eixo contempla o trabalho com o conhecimento da natureza, para que o 
aluno possa (re)conhecer-se como organismo dinâmico e integrado ao seu meio 
ambiente, e o trabalho com a construção do conhecimento científico e utilização da 
tecnologia, como meios para compreender e transformar o mundo natural e social, 
ancorados na reflexão sobre a sustentabilidade das ações humanas no meio. Con-
sidera o contexto das relações estabelecidas entre os indivíduos em nossa socieda-
de, os impactos que as tecnologias derivadas da ciência podem causar em relação 
ao equilíbrio ambiental e às condições de vida das pessoas, e a necessidade de 
manutenção de uma vida saudável em suas múltiplas dimensões, abarcando estu-
dos sobre alimentação saudável, conhecimento corporal, assim como suas relações. 
A narrativa a seguir ilustra os princípios desse eixo.



66

Narrativa – Projeto: “Compartilhando Saberes e Sabores”
Redação: 
Érika de Oliveira Silva
Fátima Regina da Silva 
Helena Zauk Motta Palermo 
Rosangela Toledo de Seixas
Nome da UE: EMEFEI “Padre Avelino Canazza” Ensino Fundamental – Anos iniciais

No ano de 2015, nossa escola “Padre Avelino Canazza” passou a atender alunos 
em período integral. Foi um primeiro ano de muitas mudanças e adequações, pois 
todos nós, tanto alunos quanto professores e gestores, precisamos nos adaptar às 
mudanças e ao tempo.

Permanecendo agora na escola por um período de sete horas e trinta minutos, 
as principais refeições do dia passaram a ser feitas na unidade: café da manhã, al-
moço e café da tarde.

Nesse momento, a equipe de professores e gestores começou a discutir sobre 
questões que estavam sendo observadas no que diz respeito aos hábitos alimenta-
res das crianças.

Os alunos não estavam habituados ao auto servimento que passou a ser ofere-
cido pela escola, assim, algumas crianças deixavam de se alimentar por não receber 
o prato pronto, ou por não gostar do alimento e não querer experimentá-lo, outras 
colocavam grande quantidade no prato somente do alimento preferido, não fazen-
do uma alimentação balanceada ou um prato variado. Em meio a isso, era notório 
o grande desperdício de alimentos; a quantidade de descarte de alimentos, em um 
único dia, chegou a 4 quilos e meio, sendo que o número de alunos matriculados na 
época era de 129.

Nas discussões entre a equipe, evidenciou-se como maior problemática o gran-
de desperdício dos alimentos e, a partir disso, pensou-se num projeto que levasse 
os alunos a refletirem sobre esse desperdício e quais os caminhos que deveriam 
percorrer para evitá-lo.

Ao pensarmos sobre o tema Alimentação como eixo principal deste projeto de 
trabalho, em concordância com os princípios e objetivos destacados no documen-
to “Diretrizes Curriculares da Educação Básica para o Ensino Fundamental – anos 
iniciais” (2012), não tivemos como pretensão fixar ou predeterminar o que acon-
teceria na sala de aula, mas sim, refletir sobre uma sequência estável de etapas 
construída no espaço escolar que poderia ser empregada e praticada em todas as 
diferentes realidades e contextos.
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A preocupação e o anseio de se iniciar este trabalho teve como meta o desen-
volvimento do educando de forma integral, em que conteúdos científicos e sociais 
se articulam e dialogam constantemente, levando-o a perceber-se responsável por 
sua aprendizagem, objetivando assim, a reflexão, confronto e transformação de sua 
realidade social, por meio da análise e superação de práticas.

O projeto de trabalho só se tornou viável e efetivo na escola porque par-
tiu do ideal de uma participação significativa do aluno em todas as etapas como 
protagonista.

Foi assim que iniciamos nosso trabalho com o projeto “Alimentação saudável e 
qualidade de vida” (posteriormente nomeado como “Compartilhando Saberes e Sa-
bores”), que seria desenvolvido dentro deste mesmo eixo – Alimentação saudável – 
e deveria compor todas as disciplinas: ciências, geografia, história, matemática, lin-
guagens, arte e educação física. Segundo Pistrak:

Um tema geral pode ser desmembrado numa série de temas dife-
rentes. Numa série de temas diferentes poderemos encontrar as-
suntos de pouco valor em si mesmos. Mas se eles constituem elos 
indispensáveis quando observados no quadro geral, encadeando-se 
ao conjunto por relações de ordem geral, então justificam sua pre-
sença, sua importância e o lugar que ocupam, tornando-se temas 
admissíveis e aceitáveis. O que devemos exigir é uma relação geral 
com o tema fundamental e a seleção de um tema fundamental que 
tenha um valor real. (2011, p. 111).

Pensando nessa relação, o projeto foi elaborado pelo coletivo da escola com 
envolvimento de toda a comunidade escolar. As ações eram planejadas em tempos 
pedagógicos (TDC, TDEP e TDF), em que a realização da interdisciplinaridade, a inte-
gração teoria e prática e a avaliação contínua e formativa eram pontos de reflexão 
constante, a fim de que o elo entre as disciplinas fosse mantido no que diz respeito à 
preparação de atividades que complementam umas às outras, buscando não perder 
de vista o foco comum do projeto.
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No início, a ideia foi possibilitar que os alunos exercessem com autonomia a 
reflexão sobre a porção de alimentos que seria necessária para suprir sua fome, sen-
do-lhes oportunizado a repetição, caso a necessidade alimentar ainda não tivesse 
sido suprida.

A Orientadora Pedagógica propôs que a CPA (Comissão Própria de Avaliação) 
realizasse uma campanha de conscientização em todas as salas. Essa equipe tam-
bém exerceu um papel muito importante nas ações desse projeto.

Para que as crianças pudessem perceber mais concretamente a quantidade de 
alimentos que descartavam diariamente, alunos do quinto ano participantes da CPA 
passaram, com a ajuda dos funcionários da cozinha, a realizar um trabalho de pesa-
gem dos alimentos descartados.

Inicialmente, ao final das refeições, essa pesagem era feita com o descarte de 
todas as turmas juntas, depois foram surgindo questões colocadas por algumas 
turmas em assembleias de classe de que “tal sala estava desperdiçando mais” ou 
“nossa sala não desperdiçou nada”. Para resolver essa questão, os próprios alunos 
sugeriram que as pesagens fossem feitas separadamente por salas e que a turma 
que desperdiçasse menos no mês fosse premiada.

Para separar o descarte por sala, como sugeriram os alunos, foram dispostos no 
refeitório potes vazios para cada sala com o nome da turma, onde deveria ser feito o 
descarte, assim, ao final de todos os intervalos, alunos do quinto ano eram respon-
sáveis por pegar os potes, realizar as pesagens, e passar em cada sala divulgando o 
resultado do dia.
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Ao final de cada mês, a turma do quinto ano, nas aulas de matemática, traba-
lhava com os dados das pesagens e produzia gráficos para exposição, a fim de que 
toda a escola pudesse ver o resultado e verificar o nível de desperdício de cada 
turma. Em reunião, a equipe pedagógica decidiu que a sala com menos desperdício 
seria premiada com sessão de cinema na escola.
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Com o passar do tempo, percebemos progressivamente um bom resultado com 
o mínimo de descarte, mas, ao longo do percurso, foram necessárias algumas adap-
tações no projeto. Uma dessas adaptações se deu pelo fato de que algumas crianças, 
com receio de jogar a comida fora por não gostarem, deixavam de experimentar, o 
que é uma perda, já que o principal objetivo do projeto é que a criança aprenda a 
se alimentar bem, com refeições variadas e de forma equilibrada. A observação e 
o registro constante realizados pelo grupo de professores foram essenciais para o 
replanejamento das ações e direcionamento eficaz e qualitativo do projeto.

Passamos, então, a incentivar a experimentação de alimentos e por meio de 
práticas com o uso de literaturas, filmes, rodas de conversas, debates e do exemplo 
do professor, buscamos a conscientização de que era necessário o aluno servir-se de 
um pouco de cada alimento ofertado no dia e, caso não gostasse, poderia descartar 
sem receio. Lembrando que o experimentar não deveria se limitar a uma única vez.
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Algumas literaturas utilizadas para auxiliar no desenvolvimento dessa consciên-
cia, de modo a tornar a aprendizagem mais lúdica e solidificar o projeto foram:

 » “Samanta gorducha vai ao baile das bruxas” – Kathryn Meyrick; “Como deixei 
de ser amargo” – Adriana Moreira;

 » “No tempo que a televisão mandava no Carlinhos” – Ruth Rocha; “O sanduíche 
da Maricota” – Avelino Guedes;

 » “A cantina de Dona Calabresa” – Liana Leão;

 » “Cultura e Alimentação” – Danilo Santos de Miranda/Gabriele Cornelli; “Livro 
frutas de A à Z” – José de Assis Nascimento;

 » “O que Ana sabe sobre alimentos saudáveis” – Simeon Marinkovic; “Quando o 
lobo tem fome” – Christine Naumann-Villemin;

 » “Sapo Comilão” – Stela Barbieri e Fernando Vilela; “Diogo e Olívia” – Patrícia 
Engel Secco;

 » “O Jacaré Preguiçoso” – Ruth Rocha; “Prato Feito” – Guto Lins;

 » “A verdadeira história dos três porquinhos” – Jon Scieszka; “Eu cresço” e “Eu 
me alimento” – Mandy Sur;

 » “Eu nunca na vida comerei tomate com Charlie e Lola” – Lauren Child; “A ove-
lhinha que veio para o jantar” – Steve Smallman;

 » “Cuidado com o menino!” – Tony Blundell (tradução de Ana Maria Machado); 
“A horta da vovó Manduca” – Débora Rubin;

 » “A menina que não gostava de sopa” – Cidália Fernandes; “Bibi come de tudo”- 
Alejandro Rosas;

 » “Não gosto de salada” – Tony Ross.

Sugestões de vídeos utilizados nesta etapa do projeto: 

 » “Tá chovendo hambúrguer”;

 » Série: “Kika de onde vem…”

 » Curta-metragem: “Ilha das flores” – Jorge Furtado.

Essa adaptação no projeto trouxe inúmeros ganhos, pois vimos, com imensa 
alegria, crianças começarem a comer novos alimentos, a gostar de experimentar 
e a incentivar amigos e familiares a experimentarem também. Um dos relatos que 
tivemos em reunião de pais foi o da mãe de uma aluna que não tinha o hábito de 
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preparar peixes nas refeições de casa, mas de tanto a filha contar que na escola ti-
nha e que ela comia, a mãe introduziu este alimento nas refeições da família.

Outra forma de incentivar o consumo de alimentos saudáveis nesse projeto, foi 
o trabalho com a horta. Esse é um espaço que proporciona aos alunos um momento 
de prazer com a possibilidade de produzir o alimento: plantar, cuidar, acompanhar 
o desenvolvimento, colher e finalmente experimentar os legumes, as verduras e os 
temperos que foram cultivados por suas próprias mãos.

 

* (2015) Espaço que foi usado para fazer a horta. 

*Horta em produção.

* Preparação dos canteiros.

A horta se tornou um importante recurso didático interdisciplinar, e um espa-
ço muito rico para estudos e pesquisas envolvendo: escolhas de quais alimentos 
plantar em determinadas épocas do ano, alternância de produto para não empo-
brecer o solo, utilização de adubos naturais, formas de controle de pragas sem uso 
de agrotóxicos para produção de alimentos orgânicos, tipos de insetos atraídos por 
cada planta e, até mesmo, os tipos de plantas que funcionam como repelentes para 
proteger a horta.
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Todos os alunos da escola estavam envolvidos com os cuidados e manutenção 
da horta. Em alguns momentos cada turma era responsável por um canteiro… em 
outros momentos, as crianças eram chamadas por turmas para plantar ou para co-
lher… Cada época, uma sala era responsável por regar e retirar as ervas daninhas…

É válido ressaltar que essa responsabilidade gerou autonomia e prazer em cui-
dar da horta, os alunos responsáveis pelos cuidados não esperavam ser lembrados 
para que realizassem suas tarefas, fazendo-as sem a supervisão de adultos.

Lembramo-nos, então, do autor Pistrak quando diz que “os programas devem 
ser formulados em harmonia com a autonomia escolar. É necessário, no mínimo, 
que levem em consideração a auto-organização dos alunos” (2011, p. 102).

Esse envolvimento dos alunos com a horta fez com que as famílias também se 
envolvessem e participassem mais desse projeto. O custeio das mudas e sementes 
da horta é financiado, quando necessário, pela APM (Associação de Pais e Mestres) 
da escola, que é uma contribuição espontânea, fundamental para compra dos sub-
sídios de que uma horta necessita.
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Muitas vezes, as crianças levaram para casa alimentos que eles mesmos pro-
duziram e colheram, compartilhando com a família e falando de suas experiências.

* Familiar de um estudante contribuindo com 
ensinamentos sobre como cultivar a horta.

* Compartilhamento com os familiares.

Em outros momentos, puderam utilizar esses produtos em experiências culi-
nárias, como aconteceu em uma de nossas turmas, que teve como subprojeto a 
produção do “pão de cebola”.

Para realizar este pequeno projeto, em que o foco estava na realização de uma 
receita culinária, foi necessário passar pelas etapas de cultivo da cebola que daria o 
sabor ao pão. Inicialmente, com contribuições da APM, foram compradas as mudas 
de cebola que as crianças plantaram na horta. A partir daí, foi feito um diário de ob-
servação onde os alunos registravam os cuidados e desenvolvimento da plantinha. 
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No decorrer desse processo, foi observado que a cebola não estava se desenvolven-
do e, buscando os motivos, descobriram que as mudas deveriam ter sido plantadas 
em covas mais fundas. Quando a cebola foi colhida, percebeu-se que não seria pos-
sível utilizá-la.

Foi importante trabalhar com a frustração dos alunos na colheita da cebola, 
com isso foram incentivados a encontrar soluções para que o projeto do pão conti-
nuasse. Observando a receita, os alunos viram que havia um outro ingrediente que 
poderia substituir a cebola, assim surgiu a ideia de fazer o pão de orégano fresco, 
que também era cultivado na horta.

As crianças fizeram o pãozinho, degustaram no café da tarde e puderam com-
partilhar com a família, levando para casa um pãozinho, um ramo de orégano fres-
co e a receita, para que pudesse ser feita em casa. O que de fato aconteceu, pois 
houve relatos de que por muita insistência da criança foi necessário reproduzir em 
família a receita enviada pela escola. Essa atividade com a horta trouxe aos alunos 
a experiência de acompanhamento de todo o processo do alimento, do plantio ao 
consumo.

Processo de preparação do pão.

O preparo do alimento utilizando ingrediente cultivado pelos educandos serviu 
de base para estimular o vínculo afetivo entre eles e o alimento plantado, além de 
incentivar posterior consumo de hortaliças por estes alunos e seus familiares.
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Os alimentos produzidos na horta sempre foram utilizados no preparo das re-
feições dos alunos, assim, os acompanhamentos passaram a ser enriquecidos com 
verduras, legumes e temperos de nossa própria produção como: alface (lisa, crespa 
e roxa), rúcula, couve, pepino, beterraba, berinjela, abobrinha, cenoura, rabanete, 
hortelã, salsa, cebola, orégano, manjericão, alecrim, cidreira, etc.

Alimentos cultivados na horta.76



A introdução do trabalho com a horta na rotina e na alimentação dos alunos, o 
trabalho em sala de aula com o tema alimentação saudável, estudos com a pirâmide 
alimentar mostrando o valor nutricional desses alimentos e diversas outras práticas 
didáticas em todas as disciplinas foram relevantes na conscientização para uma ali-
mentação saudável.

Deste modo, a horta configura-se como um laboratório vivo que contribui signi-
ficativamente para o resultado positivo das práticas pedagógicas.

O nosso projeto contou com a colaboração de algumas parcerias, como da Cen-
tral de abastecimento de Campinas (CEASA), que trabalha com a prefeitura desde 
2001. Em estudos do meio, os alunos puderam entrevistar os seus vendedores e 
receberam informações sobre a origem dos alimentos que vão para a escola.

Visita à CEASA de Campinas para conhecer “o caminho do alimento até a escola”.

O vendedor da quitanda que fica ao lado da escola, também foi grande parcei-
ro, recebendo os alunos, explicando tudo sobre seu trabalho e a origem dos legu-
mes, verduras e frutas que ele vende à comunidade local.
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Entrevista na banca de frutas e verduras do bairro (localizada na calçada da escola).

Houve participação de profissionais da área de alimentação e saúde, com pa-
lestras realizadas por nutricionistas e atendimento aos alunos por dentistas que rea-
lizaram triagem para agendamento de tratamentos no Posto de Saúde, aplicação 
de flúor e orientação na escovação. Essa parceria foi muito importante para esse 
projeto, uma vez que a saúde bucal é imprescindível para se alimentar bem.

* Palestra com nutricionista do CEASA sobre alimentação saudável.

Realizamos um dia de conversa com o cozinheiro que apresentou aos alunos 
uma mesa de exposição demonstrando cada grupo de alimento utilizado na me-
renda e explicando a função de cada um na alimentação e bom funcionamento do 
corpo.
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* Alimentação saudável e cuidados – atendimento aos 
alunos por dentistas.

Conversa com o cozinheiro e exposição dos alimentos utilizados na merenda.

As crianças tiveram conhecimento de que o programa de alimentação escolar 
da prefeitura opta por alimentos naturais, evitando frituras e excessos de sal e açú-
car com o foco em prevenir a obesidade infantil, hipertensão e diabetes, incentivan-
do a prática de esportes e ações educativas.

Assim, pudemos mostrar que a merenda escolar é composta por alimentos sau-
dáveis e que os alimentos produzidos na horta somam, enriquecem mais ainda a 
nossa merenda, são necessários e importantes para balancear a alimentação e for-
necer vitaminas essenciais para o desenvolvimento e equilíbrio do corpo.
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Nosso projeto também tem sido divulgado, por meio de publicações em mí-
dias sociais. A CEASA realizou uma filmagem na unidade escolar, com objetivo de 
mostrar a outras unidades, que é possível reduzir o descarte da alimentação e que 
o auto servimento funciona, quando toda a equipe de professores, gestores e fun-
cionários têm o mesmo objetivo e caminham juntos.

CEASA, Campinas/SP: Reportagem sobre o projeto Alimentação Saudável da escola EMEF 
Avelino Canazza. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=w-sa71S4DPg>.

O Projeto também foi publicado no site do Grupo Mais Expressão: Proje-
to Alimentação Saudável zera desperdício de merenda em escola. Publicação em 
05/02/2018. Disponível em: <http://maisexpressao.com.br/noticia/projeto-alimen-
tacao-saudavel-zera-desperdicio-de-meren da-em-escola-44692.html>.

Em 2018, este projeto foi veiculado pelo Programa “Mais Caminhos” no ende-
reço eletrônico: <https://gshow.globo.com/EPTV/Mais-Caminhos/resumo/escola-
-municipal-de-campinas-cria-g incana-para-evitar-desperdicio.ghtml>.
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Eixo 2 – Trabalho, organização e cidadania

Esse eixo contempla a compreensão do contexto das relações estabelecidas en-
tre os indivíduos em nossa sociedade ao longo do tempo, bem como as relações de 
produção que levaram ao surgimento das formações sociais, políticas e econômicas 
em virtude das quais os grupos se organizaram.

 Busca contribuir para a percepção do aluno como membro da sociedade, de 
sua comunidade e da escola, e seu papel ativo nas mesmas, oportunizando a cons-
trução da autonomia do estudante para sua organização em relação ao ambiente 
e às atividades escolares, favorecendo o uso pleno de diferentes ferramentas que 
possibilitem essa participação.

 Nessa perspectiva, os projetos desenvolvidos nesse eixo poderão evidenciar 
as relações sociais em diferentes realidades históricas e espaciais, o conhecimento 
dos aspectos ligados ao modo de vida dos povos que nos constituíram, bem como 
fomentar as relações da escola com a territorialidade e a intersetorialidade, mundo 
do trabalho, ou ainda trabalhar projetos com questões relacionadas à Ética e os 
direitos do cidadão, tornando o aluno consciente não somente dos seus deveres 
sociais, mas dos seus direitos, considerando o seu meio social.

A narrativa a seguir mostra a importância de um trabalho que possibilite a com-
preensão dos alunos como seres políticos e sujeitos ativos da história para transfor-
mação social, exercitando a democracia a partir de atividades coletivas, de tomadas 
de decisões pensadas e discutidas em grupos, das assembleias.
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 Era ano de eleições presidenciais. Há tempos esse tema não estava tão presente 
na vida das pessoas . Se falava sobre isso nas escolas, fila de supermercado, bares, 
praças, para onde se olhava o assunto estava lá. Estimulante ver esse envolvimento 
sobre um tema tão importante, mas decepcionante ao perceber que muitos apenas 
repetiam falas, sem refletir ou sem conhecer de fato a implicação de tudo aquilo em suas 
vidas. 

Na sala de aula, não era diferente. Éramos professoras de sala do 4º ano, e 
muitas vezes as discussões precisavam ser contidas, pois as  as crianças são grandes 
exemplos dessa repetição impensada.  Então nos veio uma ideia, se queriam falar de 
política, porque não? 

É na escola onde temos nosso primeiro contato com o grupo, onde precisamos 
aprender e conviver com as diferenças, onde fazemos acordos e  tomamos decisões 
para resolução de conflitos, saberes esses essenciais para exercer a democracia. Trata-
se de um local onde a vivência política acaba sendo uma rotina. 

Questionamos os alunos então: Vamos falar de Política? 

Como o tema em época de eleição é delicado, combinamos que desenvolveríamos 
o projeto no ano seguinte, eles estando no 5º ano do Ensino Fundamental. 

Confesso que após passarem as férias escolares, as mudanças de professores 
e de ares, chegamos a pensar que o projeto não teria mais a mesma recepção, mas 
quão enganada estávamos… Por meio do programa PESCO 2019 (projeto de pesquisa 
desenvolvido dentro da Rede Municipal de Campinas), iniciamos os trabalhos de pesquisa 
sobre o tema, para que as crianças pudessem entender o funcionamento do sistema 
político brasileiro. 

Tendo a escola escolhido como tema gerador “Direitos Humanos” para seu projeto 
pedagógico, nos debruçamos em nossos Planos de Ensinos, para inserir o projeto e 
articular com os diversos conteúdos previstos de forma interdisciplinar  em nosso fazer 
pedagógico. O plano foi desenvolvido com as duas turmas do 5º ano e a parceria das 



professoras das salas foi fundamental para o desenvolvimento e sucesso do trabalho. 
A partir das aulas de história e geografia, falamos sobre o descobrimento do Brasil, 

a monarquia e sobre diversas formas de poderes, divisão dos estados, território e tipos 
de governo. 

Para nos aprofundar mais no tema, fizemos pesquisas na internet tendo como 
questionamentos: O que é política? O que é democracia? O que é República? Após 
a pesquisa, em sala de aula conversamos e comparamos as respostas encontradas, 
identificando situações políticas e democráticas que vivenciamos no nosso dia-a-dia. 

Além da pesquisa, os alunos tiveram a oportunidade de criar sua cidade ideal 
utilizando um jogo da internet. A proposta foi que criassem a cidade, sendo eles gestores, 
tendo assim que considerar uma configuração de cidade que pudesse  beneficiar seus 
cidadãos. A partir dessa atividade surgiu a ideia de criarmos como produto final uma 
maquete tendo como tema “Nossa cidade ideal”. 

Nas aulas expositivas e dialogadas, que ocorriam semanalmente, os alunos 
podiam ouvir explicações e tirar dúvidas sobre o funcionamento e organização do sistema 
político brasileiro, sobre as divisões políticas, os poderes políticos e a política em nosso 
dia-a-dia. Dentro dos assuntos referentes ao tema Direitos, foram abordadas leituras, 
debates e diálogos, onde os alunos puderam conhecer um pouco sobre esses direitos e 
também sobre seus deveres. Ainda dentro dessa temática, apresentamos a existência e 
funções do Código Penal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei 
Orgânica do município e a Declaração de Salamanca sobre a Inclusão, dando destaque 
também para a Constituição de 1988. Para aprofundamento nessa temática dos Direitos, 
foram realizados estudos do meio no Parque Ecológico de Americana, onde foi explorado 
o direito ao lazer e ao Museu Catavento Cultural em São Paulo, onde discutimos o direito 
à Cultura e a Educação. 

A visita a Câmara Municipal de Campinas, teve por objetivo conhecer mais sobre 
os Poderes Municipais, canais que afetam de perto a vida do meio onde estão inseridos. 
Fomos recebidos por uma equipe, que palestrou para os alunos sobre como funciona a 
organização do estado e como funciona o trabalho da câmara municipal e dos vereadores. 
Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer um vereador e conversaram com ele para 
solucionar diversas dúvidas, dentre elas: “Como faz pra ser eleito? Em quais bairros 
atua? Qualquer vereador pode atuar em qualquer parte da cidade? Todos os políticos 
são corruptos?”
Após a palestra, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer algumas das dependências 
do prédio e sobre sua organização e seu funcionamento.
Tendo como foco conhecer mais sobre as ações do poder público, o trabalho teve como 
continuidade uma visita ao bairro atendido pela escola, tendo como principal intenção 
que as crianças identificassem onde havia ou deveria haver ações do poder público para 
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melhoria da qualidade de vida da população e o que é de responsabilidade da sociedade. 
Essa ação também envolveu conversa e entrevista com os moradores da comunidade.   

 Para nossa surpresa (apesar de nossa animação e empenho ainda tínhamos 
dúvidas), os alunos demonstraram grande engajamento e participação nas atividades, 
demonstrando apropriação de conhecimentos sobre direitos e deveres e formas de 
cobrança de ações pelo poder público, como quando um aluno perguntou “Se poderia 
cobrar da prefeitura a limpeza da praça ao lado da casa dele”. 
 Pudemos perceber que a grande maioria dos estudantes demonstrou ter adquirido 
o reconhecimento da importância da participação política, tendo em mente que ela 
interfere diretamente na vida de toda a sociedade, não apenas de políticos e não apenas 
em períodos eleitorais. 
 Para avaliar o trabalho realizado, buscou-se como referência os conceitos de 
Hoffmann (2005) sobre a avaliação mediadora “como um processo de permanente 
troca de mensagens e de significados, um processo interativo, dialógico, espaço de 
encontro e de confronto de ideias entre educador e educando em busca de patamares 
qualitativamente superiores de saber” (HOFFMANN, 2005, p. 78).

Nessa perspectiva, buscou-se observar o interesse, participação e entendimento 
dos estudantes sobre os temas estudados , demonstrados no decorrer dos diálogos, 
debates, questionamento e articulações demonstradas com o meio em que estão inseridos. 
Dentre os diálogos e pensamentos, que surgiram no decorrer do desenvolvimento do 
projeto, destaca-se as relações estabelecidas pelos estudantes sobre os direitos das 
mulheres, diálogos sobre intolerâncias raciais, culturais, religiosas e de gênero. Por 
exemplo, por ocasião da visita ao bairro, tivemos a oportunidade de encontrar uma 
equipe do setor de Habitação da Prefeitura, que estava no bairro devido a uma ação de 
desapropriação que está sendo feita no bairro Buraco do Sapo. Os alunos puseram-se 
como questionadores, abordando os agentes sobre a desapropriação, identificando a 
parte já desapropriada, e identificando as áreas ainda à serem desapropriadas, que se 
encontram-se em áreas ditas como de risco, pela prefeitura, e identificaram ações de 
desrespeito dos moradores, como falta de cuidado com brinquedos em parques e lixos 
jogados pelas ruas e pelo córrego. 

Além da observação de apropriação dos conceitos ensinados, solicitamos também 
a produção de alguns textos para as crianças:  a dissertação sobre “O que é política, e 
como ela afeta a vida dos cidadãos?”, o  poema “O lugar onde vivo”,  Cartazes “Mulheres 
Incríveis” e produção final de maquete “A cidade ideal.” 

Como educadoras, nos foi possível conhecer um pouco mais sobre a perspectiva 
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dos alunos sobre os temas, bem como suas próprias ações em relação às mulheres e 
meninas, tanto por parte dos meninos como por parte de como as próprias meninas e 
mulheres se respeitam e se relacionam. 

Sobre os poderes políticos, assim como milhões de brasileiros, para nós o tema 
demandou grande engajamento em pesquisas sobre como funciona o sistema político 
brasileiro, o qual nos proporcionou conhecer um pouco mais sobre conceitos e formas 
de participação cidadã, obrigando-nos a estudar e aprofundar mais sobre a nossa 
constituição e sobre ações e envolvimentos sociais, possibilitando o desenvolvimento 
de um pensamento comprometido com a garantia de liberdades individuais de ações 
e opiniões, nos colocando como mediadora, na construção real dos conhecimentos 
esperados. Também nos fez pensar no fazer pedagógico de forma direcionada ao público 
que estamos atendendo, abrindo espaço de exposição e de respeito a ideias diversas, 
buscando um ensino e o desenvolvimento de pensamentos democráticos e participativos.
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Eixo 3 – Cultura e linguagens

Esse eixo contempla o trabalho com a pluralidade cultural presente em nossa 
sociedade e suas diversas formas de expressão, compreendendo as diversas formas 
de organização de nosso povo, costumes e tradições transmitidas de geração para 
geração que, a partir de uma vivência e tradição comum, passaram a construir nossa 
identidade.

Por meio do conhecimento e prática relativos às diversas formas de linguagem, 
que de maneira sistemática, permitem a comunicação de ideias, fatos ou sentimen-
tos através de códigos, signos convencionais, sonoros, gráficos, gestuais, tais como 
a fala, a escrita, os sinais, as expressões matemáticas, gestuais, práticas corporais, 
expressões artísticas e digitais, é que o aluno atribui sentido à vida e se apropria 
do conhecimento das diversas e diferentes culturas. Isso lhe permite compreender 
a relatividade dos valores que estão enraizados nos seus modos de refletir e agir, 
podendo criar um campo de sentido para a valorização do que lhe é próprio e pos-
sibilitar o senso crítico e a imaginação.
 Nessa perspectiva, o trabalho nesse eixo poderá incentivar o desenvolvimento 
de projetos que articulem diversos componentes curriculares e privilegiem os 
múltiplos letramentos e o domínio das diferentes linguagens, considerando os 
processos de criação, a intertextualidade, a contextualização do conhecimento, a 
pesquisa e as diferentes formas de expressão cultural presentes na diversidade de 
nossa sociedade.
 Os diversos espaços escolares  podem ser potencializados para o 
desenvolvimento de projetos envolvendo variadas produções, como oficinas de 
literatura, elaboração de jornal, rádio escolar, linguagem digital, jogos matemáticos, 
robótica, produções cinematográficas, musicais, danças brasileiras, jogos e 
brincadeiras populares, aprendizagem de instrumentos musicais,  entre tantas 
outras práticas.

A narrativa a seguir nos leva a vislumbrar uma possibilidade de trabalho dentro 
desse eixo que permitiu que os alunos fizessem uso de diferentes linguagens, en-
quanto se envolveram com várias práticas artísticas e culturais.
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Na minha escola tinha um 
menino chamado Jubileu, que 
tinha o apelido de César, 
que é um nome do macaco do 
Planeta dos Macacos , ele 
tinha esse apelido porque 
ele era negro e muito 

alto. Ele tinha um amigo 
chamado Gabriel , que era 
o que mais o xingava ,todos 

falavam que era muito 
errado o que ele fazia, mas 
ele continuava xingando o 

pobre Jubileu.
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 Pudemos perceber, a partir das narrativas aqui apresentadas, como a 
organização do currículo a partir dos Eixos de Trabalho, permite possibilidades de 
articulação de vários componentes curriculares em torno do desenvolvimento de 
projetos interdisciplinares para o trabalho pedagógico com conteúdos que permitam 
o aprofundamento e compreensão de temáticas relacionados aos Eixos e presentes 
nas práticas sociais.
 Encerramos essa discussão sobre os eixos de trabalho, convidando para a 
leitura de  uma narrativa elaborada por professoras que compõem a equipe de uma 
das escolas, que contem uma troca de olhares e uma escrita a muitas mãos, que 
revelam saberes e processos criativos a partir de temas norteadores, construindo 
um projetos interdisciplinares pautados na sustentabilidade, no estudo da relação 
com o ambiente, partindo do território como espaço de aprendizagem, da escola, 
do bairro, num processo de ampliação paulatina de visão, que contemplou os vários 
eixos de trabalho.
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Então a história boa foi 
quando a minha mãe e minha 

família arrumaram um 
emprego...

Eu tinha prometido 
pro meu amigo que 
daria 10 balas 

para ele.

9696



A semana passada, no fim da 
semana/João resolveu não brigar/

No domingo de tarde saiu 
apressado/E não foi pra Ribeira 
jogar capoeira/Não foi pra lá, 

pra Ribeira, foi namorar
Domingo no parque - Gilberto Gil
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Pra ver a banda passar, 
tocando coisas de amor
A banda – Chico Buarque
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Quando a sua história tira 
a minha para dançar/ Como 
bailarina salta e gira sem 
cansar/ Vence a gravidade e 

fica leve até voar
Nossas histórias – Oswaldo 

Montenegro
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Ansiosas pelo retorno do 
olhar e diálogo, Andréia, 

Daniela e Emiliane
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“Paz sem voz, paz sem 
voz Não é paz é medo…” 
(Minha Alma – O Rappa)
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Mulheres de luta e fé 
na vida, Eliane
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Firmes no compromisso 
com a formação de 
sujeitos, Andréia, 
Daniela e Emiliane
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Eu, entrei no Portal, no 
Portal

E ele é mó legal Não 
violência e paz, não 

violência e paz (Paródia 
dos alunos do 4ºD sobre a 
música Parado no Bailão – 
MC L da Vinte e MC Gury)
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Essa carta é uma 
carta de paz, cheia 

de alegria, envolvida 
com carinho, fechada 

com um abraço e 
enviada com um beijo.

Eliane
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Com carinho e 
intenção de 

revolução, Daniela, 
Emiliane e Andreia.

112



Profundamente marcada 
pelas experiências 
de liberdade, Ana 

Carolina
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 ARREMATANDO...

 Finalizamos essa primeira parte do caderno curricular temático de Educação 
Integral ressaltando que as reflexões iniciais aqui apresentadas foram construídas a 
partir de práticas pedagógicas já existentes e discutidas no contexto das narrativas 
aqui compartilhadas.
 Nesse material, evidenciamos a autoria dos profissionais da educação e seu 
envolvimento como protagonistas que buscam construir o currículo da educação 
integral.
 Temos a intenção de que a partir das elaborações teóricas e das reflexões 
sobre as narrativas aqui apresentadas, possamos tecer alguns caminhos que revelem 
possibilidades de organização curricular, onde ganhe destaque o trabalho coletivo 
e interdisciplinar, que contemple uma formação realmente integral, atendendo às 
crianças e jovens, favorecendo sua autonomia e a construção de conhecimentos, 
saberes e valores.
 Nessa perspectiva, convidamos o leitor a se aventurar na leitura da segunda 
parte do caderno, na qual daremos continuidade às discussões já iniciadas, tendo 
como foco os princípios que orientam o trabalho nas escolas de educação integral, 
refletindo a partir das experiências narradas e compartilhadas pelos profissionais 
das escolas.
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