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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo conhecer o modo como a ampliação da 
jornada escolar no ensino fundamental altera a organização didático-pedagógica das 
Escolas. Para isso, foram analisadas as experiências de ampliação de jornada em 
dois municípios paranaenses: Londrina e Ibiporã. Após estudo por meio de análise 
documental e bibliográfica, descrevemos e comparamos as principais características 
dos dois modelos de ampliação de jornada escolar com base nas justificativas 
apontadas por Cavaliere (2007 p. 1016). Foi possível concluir que o múnicipio de 
Ibiporã se aproxima da justificativa “A”: “ampliação do tempo como forma de se 
alcançar melhores resultados da ação escolar sobre os indivíduos, devido à maior 
exposição desses às práticas e rotinas escolares” Já o município de Londrina 
ampliou a jornada de acordo com as Justificativas B e C “(b) ampliação do tempo 
como adequação da escola às novas condições da vida urbana, das famílias e 
particularmente da mulher”; e “(c) ampliação do tempo como parte integrante da 
mudança na própria concepção de educação escolar, isto é, no papel da escola na 
vida e na formação dos indivíduos”.

Palavras-chave: Jornada Ampliada. Projeto Político Pedagógico. Pedagogia 
Histórico-Crítica . 
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo principal conhecer o modo 

como tem sido preenchida a jornada escolar ampliada, nos municípios de Ibiporã e 

Londrina.

Tomaremos como base os documentos que normatizam a ampliação 

da Jornada nesses municípios e referencial teórico sobre o tema. Em Londrina, 

como não há uma legislação específica em vigência para a normatização da escola 

de jornada ampliada, tomamos como base, as Diretrizes Pedagógicas das Escolas 

Municipais com Ampliação de Jornada e o Projeto Político Pedagógico da escola “L”.

Para alcançarmos essas respostas, percorremos um trajeto, que se 

iniciou no discutir algumas considerações a cerca das leis que normatizam a 

ampliação da jornada, dos autores que tratam sobre esse assunto, até chegar à 

Cavaliere (2007) que neste trabalho serviu como lente, para olharmos para a 

ampliação da jornada escolar. 

Analisamos os Projetos Políticos Pedagógicos, após ter analisado os 

documentos que normatizam, no caso de Londrina encontramos as Diretrizes 

Pedagógicas para Escolas Municipais com Jornada Ampliada, e em Ibiporã 

encontramos a Deliberação 01/2012, sendo assim dialogamos com os autores para 

alcançar nossas respostas.

O trabalho se divide em três capítulos. No primeiro capítulo traremos 

algumas considerações sobre a implantação da escola de jornada ampliada, 

dialogando com autores e bases legais que discorrem sobre o assunto.

No segundo capítulo, encontram-se detalhadas a organização 

curricular e a operacionalização didática das escolas municipais destes municípios. 

Passamos por um breve histórico da implantação da jornada em Londrina e em 

Ibiporã e na sequência discorremos a respeito da organização curricular, 

descrevendo com quais atividades ou disciplinas é preenchido o tempo ampliado.

No terceiro capítulo, apresentamos uma reflexão identificando sob 

qual justificativa, (nos termos adotados por Cavaliere (2007)), são pautadas as 

ações pedagógicas na ampliação da jornada, trazendo também as concepções 

teóricas que norteiam essas ações.

Como recursos metodológicos utilizamos a análise de documento e

análise bibliográfica.
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Nas considerações finais das análises, defendendo a importância de 

se ter definida uma perspectiva teórica, clara para nortear as ações da escola sejam 

de jornada parcial ou de jornada ampliada.
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1 IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR: ALGUMAS 

CONSIDERAÇÕES

Neste capítulo, discutiremos a implantação da ampliação da 

jornada escolar, com foco na legislação e que motivações que subsidiam esta ação.

A ampliação da jornada escolar nas escolas públicas brasileiras 

tem sido pauta de discussões em diversos setores da sociedade, desde a legislação 

que rege a educação brasileira, passando pelas políticas públicas e alcançando os 

teóricos nas universidades.

Porém, no meio acadêmico, as publicações a respeito da expansão 

da jornada escolar não acompanham esse cenário, que tem tido cada vez mais 

força, como nos apresenta Maurício:

Análises brasileiras sobre o tema escola de horário integral estão 
presentes em vários artigos publicados em diversas revistas de 
indiscutível prestígio acadêmico (Revista Brasileira de Educação, 
Cadernos de Pesquisa, Educação & Sociedade, entre outras), 
[...]Entretanto esta produção está dispersa no tempo e em diferentes 
publicações. Mesmo Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, que idealizaram 
e executaram a proposta de escola de horário integral, não reuniram, 
num mesmo volume, textos sobre a temática. De fato, temos poucos 
livros de caráter acadêmico a respeito (MAURÍCIO, 2009, p. 16).

Como podemos observar na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) (Lei nº 

9394/1996), nos artigos 34 e 87, e em outros documentos oficiais que normatizam a 

educação, esse passa a ser um assunto mais presente. Encontramos programas de 

incentivo a ampliação da jornada, por parte do governo federal, como o Programa 

Mais Educação.

O Programa Mais Educação instituído pela Portaria Interministerial 
nº17/2007 e pelo Decreto n° 7.083, de 27 de janeiro de 2010, integra 
as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), como 
uma estratégia do Governo Federal para induzir a ampliação da 
jornada escolar e a organização curricular, na perspectiva da 
Educação Integral. Trata-se da construção de uma ação intersetorial 
entre as políticas públicas educacionais e sociais, contribuindo, 
desse modo, tanto para a diminuição das desigualdades 
educacionais, quanto para a valorização da diversidade cultural 
brasileira. Dela fazem parte o Ministério da Educação, o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Ministério da Ciência 
e Tecnologia, o Ministério do Esporte, o Ministério do Meio Ambiente, 
o Ministério da Cultura, o Ministério da Defesa e a Controladoria 
Geral da União (VETORAZZI, 2011 p. 26).
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No que diz respeito à legislação, encontramos de acordo com o 

Manual Operacional de Educação Integral:

A Educação Integral está presente na legislação educacional 
brasileira e pode ser apreendida em nossa Constituição Federal, nos 
artigos 205, 206 e 227; no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 
nº 9089/1990); na Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9394/1996), nos 
artigos 34 e 87; no Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.179/01) e 
no Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Básico e de Valorização do Magistério (Lei nº 11.494/2007).
Por sua vez, a Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que instituiu o 
Plano Nacional de Educação (PNE), retoma e valoriza a Educação 
Integral como possibilidade de formação integral da pessoa. O PNE 
avança para além do texto da LDB, ao apresentar a educação em 
tempo integral como objetivo do Ensino Fundamental e, também, da 
Educação Infantil.
Além disso, o PNE apresenta como meta, a ampliação progressiva 
da jornada escolar para um período de, pelo menos, 7 horas diárias, 
além de promover a participação das comunidades na gestão das 
escolas, incentivando o fortalecimento e a instituição de Conselhos 
Escolares. A Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que instituiu o 
FUNDEB, determina e regulamenta a educação básica em tempo 
integral e os anos iniciais e finais do ensino fundamental (art.10, § 
3º), indicando que a legislação decorrente deverá normatizar essa 
modalidade de educação. Nesse sentido, o decreto nº 6.253/07, ao 
assumiu o estabelecido no Plano Nacional de Educação.
Foi criado o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação 
(Decreto nº 6.094/07) cujo objetivo é produzir um conjunto de 
medidas específicas que visem à melhoria da qualidade da educação 
básica em cada território (BRASIL, 2012).

Muitas propostas surgem sem embasamento teórico, sem que possa 

justificar a ampliação da jornada. Exemplo disso é observado no período eleitoral, 

quando a ampliação da jornada escolar se torna “moeda de troca” por votos.

Para Gonçalves (2006):

Abordar a educação integral e o desenvolvimento de uma escola em 
tempo integral implica um compromisso com a educação pública que 
extrapole interesses políticos partidários imediatos; que se engaje 
politicamente numa perspectiva de desenvolvimento de uma escola 
pública que cumpra sua função social, qual seja: socializar as novas 
gerações, permitindo-lhes o acesso aos conhecimentos 
historicamente acumulados, contextualizando-os e contribuindo na 
ampliação do capital simbólico existente, propiciando às crianças e 
jovens conhecer o mundo em que vivem e compreender as suas 
contradições, o que lhes possibilitará a sua apropriação e 
transformação (GONÇALVES, 2006, p.08).

Não é só a proposta de ampliação da jornada que garante o 

sucesso, ou o insucesso da escola de jornada ampliada, mas o modo como ela é 
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explorada, como é executada pelo poder público, pela escola e como é vivenciada 

pela população, mas, principalmente, pela clareza dos seus objetivos e justificativas.

Uma escola de jornada ampliada que extrapole os interesses 

políticos partidários, e que cumpra o seu papel social é capaz de responder de modo 

satisfatório às demandas que recaem sobre ela, se desenvolvendo através do 

tempo, sem passar por grandes transformações em suas diretrizes a cada mudança 

nos cargos do poder executivo.

A necessidade de escolas de jornada ampliada tem sido cada vez 

mais latente na sociedade, ora para sanar problemas educacionais, ora para suprir 

necessidades mais amplas. Cavaliere relata as justificativas que se utiliza para 

ampliação da jornada da escola.

A ampliação do tempo diário de escola pode ser entendida e 
justificada de diferentes formas: (a) ampliação do tempo como forma 
de se alcançar melhores resultados da ação escolar sobre os 
indivíduos, devido à maior exposição desses às práticas e rotinas 
escolares; (b) ampliação do tempo como adequação da escola às 
novas condições da vida urbana, das famílias e particularmente da 
mulher; (c) ampliação do tempo como parte integrante da mudança 
na própria concepção de educação escolar, isto é, no papel da 
escola na vida e na formação dos indivíduos (CAVALIERE, 2007, 
p.1016).

Ao pensar separadamente cada justificativa de Cavaliere (2007) 

podemos analisar que, “a ampliação do tempo como forma de se alcançar melhores 

resultados da ação escolar sobre os indivíduos, devido à maior exposição desses às 

práticas e rotinas escolares”, diz respeito às propostas de ampliação do tempo na 

escola com o intuito de maior contato dos estudantes com o conhecimento científico, 

artístico e filosófico pensando a escola como a fonte principal para se apreender 

esses conhecimentos científicos historicamente acumulados pela humanidade.

Não se pode dizer que uma escola de jornada ampliada com o 

objetivo de “melhorar os resultados da ação escolar sobre os indivíduos” não possa 

ser uma escola humanizadora, capaz de formar os alunos para uma cidadania plena. 

O que a difere das outras é o seu olhar focado para a ampliação do conteúdo que o 

aluno pode alcançar ao ter mais tempo na escola. Nesta proposta o conteúdo é o

enfoque.

Quanto à “ampliação da jornada escolar sob a justificativa de 

ampliação do tempo como adequação da escola às novas condições da vida urbana, 

das famílias e particularmente da mulher” como afirma Cavaliere (2007), 
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consideramos que as mudanças atuais na sociedade, de fato demandam espaços 

adaptados ao tempo maior de trabalho dos adultos e, por conseqüência há 

necessidade de que as crianças e adolescentes tenham um ambiente alternativo. 

Porém, fazer da escola este ambiente com o objetivo maior de “cuidar” das crianças 

é um retrocesso. Segundo Silva e Varani:

As transformações ocorridas em nossa sociedade levaram a uma 
divisão de responsabilidades. Em nossa sociedade, a família não é 
mais a única instituição responsável pelo desenvolvimento da 
educação das crianças. De acordo com o art. 4º do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990: É 
dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder 
Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária (BRASIL, 1990, apud 
SILVA e VARANI, 2010, p. 515).

É cada vez mais comum observar dentre as propostas para a 

ampliação da jornada escolar justificativas desse cunho, que tem como objetivo 

principal expandir o tempo de permanência na escola para suprir uma demanda 

social, a de propiciar para crianças e adolescentes um espaço onde possam efetivar 

seus direitos sociais garantidos pela constituição, e que não seriam garantidos se 

não estivessem na escola.

É preciso cuidado ao utilizarmos esta justificativa, pois não se deve 

dar à escola atribuição que não cabe, fundamentalmente a ela, pois como salienta 

ROHR (2008) “o compromisso principal da escola é formar cidadãos, com aquisição 

de conhecimentos científicos, artísticos e filosóficos para conhecer e compreender o 

mundo e nele intervir e participar ativamente.”

É a instituição escolar que no mundo moderno e contemporâneo 
apresenta-se como a forma de acesso aos conhecimentos e é a 
escola pública, gratuita e universal que se constitui como a 
alternativa que assegura o acesso à maioria da população, do 
contato com a cultura formal e com o conhecimento científico 
(PARANÁ, 2006, p. 01). 

Cavaliere (2007) fala claramente que “optar pelas duas primeiras 

justificativas pode ser um fator limitante para os significados da ampliação da 

jornada escolar”. A autora afirma o seguinte ao dizer sobre “a ampliação do tempo 

escolar como parte integrante da mudança na própria concepção de educação 

escolar”:
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A última das alternativas é a que mais desafia o pensamento a uma 
reflexão educacional abrangente e, de certa forma, engloba as 
anteriores. Nela, a ampliação do tempo traz questões fundamentais a 
uma reflexão sobre a educação escolar brasileira, tais como: Que 
tipo de instituição pública de educação básica a sociedade brasileira 
precisa? Que funções relativas ao conhecimento cabem à escola, 
frente aos demais meios de informação e comunicação presentes na 
vida social? Qual o papel da instituição escolar na formação para a 
vida em sociedade e para a democracia? (CAVALIERE 2007 p. 
1017).

Essas questões colocadas pela autora, para serem respondidas, 

necessitam de um estudo aprofundado, com um olhar crítico e investigativo voltado 

para a instituição escolar.

A ampliação da jornada escolar já era previsto desde a aprovação 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 (BRASIL, 1996) que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e determina em seu 

parágrafo segundo, artigo 34:

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

As propostas de ampliação da jornada escolar de certo modo visam 

enquadrar-se ao que determina a LDB, porém, como exposto, são os sistemas de 

ensino que determinarão de que maneira irá se desdobrar essa carga horária. 

Vetorazzi alerta:

Hoje, assiste-se à retomada da proposta de escola em tempo 
integral, por governos estaduais e municipais como solução para o 
enfrentamento dos graves problemas educacionais. No entanto, 
muitas propostas têm sido operacionalizadas nos sistemas 
escolares, de forma improvisada, fazendo uso das mesmas 
estruturas físicas e técnicas, como se fosse possível desenvolver 
educação integral numa perspectiva de tempo integral, em espaços 
escolares planejados para atenderem um contingente de alunos em 
período parcial (VETORAZZI, 2011, p.23).

A crítica não se destina à ampliação da jornada escolar, mas sim, 

como ela tem ocorrido e sobre os poucos investimentos. Podemos ver uma 

esperança excessiva na ampliação da jornada, como se ela por um lado, pudesse 

resolver os problemas educacionais brasileiros, em contrapartida são os poucos 

investimentos, que não correspondem às expectativas e necessidades. 
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Segundo o Artigo 36 da Resolução Conselho Nacional De 

Educação/Câmara De Educação Básica (CNE/CEB) nº 7, de dezembro de 2010, que 

fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) 

anos, quanto à educação em escola de tempo integral, define como período integral 

“a jornada escolar que se organiza em 7 (sete) horas diárias, no mínimo, perfazendo 

uma carga horária anual de, pelo menos, 1400 (mil e quatrocentas) horas.” Afirma 

ainda em seu Parágrafo Único, artigo 36: 

As escolas e, solidariamente, os sistemas de ensino, conjugarão 
esforços objetivando o progressivo aumento da carga horária mínima 
diária e, consequentemente, da carga horária anual, com vistas à 
maior qualificação do processo de ensino-aprendizagem tendo como 
horizonte o atendimento escolar em período integral (BRASIL, 2010).

Com isso, observamos que a ampliação da jornada tem sido objeto 

de discussões tanto do poder público, através dos programas de incentivo e da 

legislação, quanto no campo científico, através de pesquisas neste campo da 

educação, mas que é cada vez mais necessário que esse assunto continue sendo 

foco de discussões e políticas públicas.
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2 A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E A OPERACIONALIZAÇÃO DIDÁTICA

2.1 AMPLIAÇÃO DA JORNADA NOS MUNICÍPIOS DE LONDRINA E IBIPORÃ

Neste capítulo descreveremos o modo como foi implantada a 

ampliação da jornada escolar, nos municípios de Londrina e Ibiporã, e como é 

preenchida essa jornada ampliada.

Em Londrina, tomamos como base para as discussões que se 

discorrerão neste capítulo as Diretrizes Pedagógicas das Escolas Municipais com 

Ampliação De Jornada (DPEM) e o Projeto Político Pedagógico da escola L (PPPL).

Quanto à Ibiporã, tomamos como referencial base, a Deliberação 

01/2012 do Conselho Municipal de Educação de Ibiporã (CME) e o Projeto Político 

Pedagógico da escola I (PPPI).

2.1.1 Ampliação da Jornada no Município de Londrina

Segundo as diretrizes pedagógicas das escolas municipais com 

jornada ampliada em Londrina, o percurso da implementação da Educação Integral 

no ensino fundamental em Londrina, teve início em 1992, na Escola Oficina Áurea 

Alvim Tóffoli, região leste, com jornada de seis horas diárias (LONDRINA, 2012).

Em seguida houve a inauguração do Centro de Atendimento 

Integrado à Criança (CAIC) José Joffily, no Jardim Santiago (região oeste), e do 

CAIC Dolly JessTorresin, no Conjunto União da Vitória (região sul), com jornada de 

oito horas diárias. A implantação destas instituições foi fruto de uma iniciativa do 

governo federal em parceria com o município.

De acordo com as Diretrizes, em 1997 foi implantada a Escola 

Oficina José Gasparini (região norte) ofertando jornada de seis horas diárias de 

atendimento. Em 2008, foi a Escola Municipal Elias Kauam. Em 2009, passaram a 

ampliar a jornada, 13 escolas. Em 2011, 17 escolas e em 2012, 26.

As atividades das oficinas pedagógicas das escolas municipais com 
ampliação de jornada estão organizadas com atividades 
complementares por meio de oficinas pedagógicas, as quais 
funcionam no período inverso ao das aulas do núcleo comum, e 
realizam um trabalho de continuidade às demais disciplinas do 
currículo. Todas as discussões, análises, classificações, registros, 
produções e conclusões colaboram para assegurar que as atividades 
curriculares dos conteúdos das diferentes áreas do conhecimento se 
articulem entre si propiciando o trabalho interdisciplinar (LONDRINA, 
2012).



21

Na escola1 de que analisamos o Projeto Político Pedagógico, a 

ampliação da jornada iniciou-se em fevereiro de 2010 com aproximadamente vinte 

alunos em cada oficina.

Em 2009, a escola passou a ofertar algumas oficinas: artes, xadrez, 

natação, futebol e voleibol, duas vezes na semana durante 50 minutos cada uma. As 

oficinas eram optativas, ou seja, as crianças escolhiam as oficinas pelas quais 

demonstravam interesse em participar e eram encaminhadas pelos responsáveis no 

contraturno. 

Em 2010, iniciaram-se as atividades complementares em período de 

quatro horas diárias sendo utilizadas salas na escola: Sala de recurso, além da 

biblioteca, pátio e sala de contraturno, bem como o centro comunitário do bairro, 

este que está situado em um terreno que faz fundos para a escola.

Ainda de acordo com as Diretrizes Pedagógicas Das Escolas 

Municipais com Ampliação de Jornada:

[...] A educação integral em tempo integral veio para estender a 
permanência diária do educando na escola, ampliar a área de 
conhecimento do mesmo aluno e atender às necessidades 
educativas dos alunos com experiências artísticas, culturais, 
esportivas, científicas e outras visando à melhoria do desempenho 
escolar. Na educação integral temos uma educação escolar ampliada 
em suas funções e o seu fortalecimento como instituição
(LONDRINA, 2012).

No decorrer deste capítulo, mas especificamente no tópico que diz 

respeito à organização curricular em Londrina, será possível compreender as 

propostas dessas oficinas, e como elas se articulam na escola.

2.1.2 Ampliação da Jornada no Município de Ibiporã

Neste trecho, trataremos da implantação da ampliação da jornada no 

município de Ibiporã, um breve trecho histórico, tendo como base os documentos 

citados no inicio deste capítulo.

De acordo com os registros encontrados no portal da Prefeitura de 

Ibiporã2, a escola que analisamos é a primeira escola municipal de período integral 

1 Passamos a chamar a escola de Londrina como Escola “L”.
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de Ibiporã. Iniciou suas atividades de ampliação da jornada em março de 2004, 

ficando de forma experimental nos anos de 2004, 2005 e 2006 sendo autorizada por 

meio do Decreto n°011/2007. Neste período a escola ofertou para alunos que por 

opção, frequentavam a ampliação da jornada, projetos como: Lendo e Criando, 

Artesanato, Musicalização, Informática, Recreando e Educando Literatura, Artes, 

Jogos Didáticos, Teatro, Dança, Ética, Meio Ambiente e Aprendizagem nos quais os 

estagiários dirigiam as atividades, pautados por uma proposta sócio-construtivista.

Atualmente a escola3 I tem por objetivo ampliar a jornada escolar, 

possibilitando a melhoria da qualidade do ensino, de modo a levar os alunos à 

“aquisição dos instrumentos que possibilitem o acesso ao saber elaborado” (Ibiporã, 

2009). Assim, no ano letivo de 2009, todos os alunos das séries iniciais do ensino 

fundamental passaram a frequentar a escola das 7:00 às 17:00 horas, fazendo três 

refeições diárias. No início da proposta pela manhã eram ministradas todas as 

disciplinas do núcleo básico e à tarde incorporadas aulas de Filosofia, Inglês, 

Informática, duplicadas as aulas de Artes e Educação Física e ampliadas as de 

Português, Matemática, Geografia, História e Ciências, já a Musicalização e o teatro 

eram ofertadas em horário escolar, mas sob a responsabilidade da secretaria de 

cultura do Município. O PPP está vinculado à Pedagogia Histórico-Crítica (PHC), que 

propõe:

A educação como mediadora no seio da prática social global. A 
prática social põe-se, portanto, como ponto de partida e ponto de 
chegada da prática educativa. Daí ocorre um método pedagógico 
que parte da prática social em que o professor e aluno se encontram 
igualmente inseridos, ocupando, porém, posições distintas, condição 
para que travem uma relação fecunda na compreensão e no 
encaminhamento da solução dos problemas postos pela prática 
social (Saviani, 2007 apud IBIPORÃ, 2009).

Pela Deliberação do Conselho Municipal de Educação (CME) 

004/2009, determinou-se a implantação gradativa do período integral em instituições 

municipais. 

Em 2012, seis unidades de 1º ao 5º ano funcionam em período 

integral.

2 Disponível em: 
http://mario.viverdigitalibipora.com.br/AreaPortalInstitucional/PaginaSimples/PaginaSimples.aspx?pgn
=1148&portal=10
3 Passamos a chamar a escola de Ibiporã como escola “I”.
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Neste ano (2012), o Conselho Municipal de Educação, revogou a 

Deliberação 004/2009 através da Deliberação 01/2012, que vigora atualmente.

2.2 – A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR.

Neste capítulo, serão descritas as atividades que compõe o tempo 

nas escolas de jornada ampliada, bem como as concepções teóricas que norteiam 

as práticas das escolas.

Serão consideradas as orientações dos documentos que usamos 

como base na cidade de Londrina e Ibiporã, e já foram especificados no decorrer do 

presente trabalho.

2.2.1 – Londrina.

Segundo as DPEM, o currículo elaborado de acordo com os 

princípios da escola de tempo integral deverá “pautar-se na formação de sujeitos 

críticos, autônomos e com as competências necessárias para participar 

coletivamente em uma sociedade democrática” (LONDRINA, 2012).

Nesse sentido, a escola de tempo integral, bem como o uso dos 

espaços e tempo “devem ser repensados de modo a criar situações e oportunidades 

para o desenvolvimento das competências nas mais diversas áreas do 

conhecimento seja: físico, emocional, cognitivo e social” (LONDRINA, 2012).

A proposta pedagógica das escolas municipais de ampliação de 

jornada deverá apresentar as seguintes diretrizes gerais, de acordo com as DPEM 

(LONDRINA, 2012): 

Garantir uma Educação Integral que esteja em consonância com as 
Orientações Curriculares, uma vez que competências, habilidades e 
conteúdos oferecidos aos alunos devem ser contextualizados e 
integrados; 

Promover e implantar metodologias de ensino, que privilegiem a 
criatividade, a reflexão, a clareza de métodos e procedimentos; 

Disponibilizar inúmeras experiências, as mais diversificadas 
possíveis e adequadas ao conteúdo a ser experimentado, refletido e 
confrontado com os conhecimentos que os estudantes trazem de 
fora da escola, já incorporados;
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Estender as muitas formas de ensinar: aulas de campo, 
experimentos, visitas a espaços culturais, projetos em parcerias, 
dentre outros como parâmetro para a Educação Integral; 

Criar um clima acadêmico, seguro e frutífero ao desenvolvimento da 
curiosidade e do saber experimentado por parte dos estudantes; 

Construir a Proposta Pedagógica com o envolvimento da 
comunidade escolar;

Integrar e articular as disciplinas, por meio da coordenação 
pedagógica, usando a transversalidade dos temas tratados; 

Transformar a escola em espaço onde a cultura local possa dialogar 
com os currículos escolares, reconhecendo que as experiências 
educacionais se desenvolvem dentro e fora das escolas (LONDRINA, 
2012).

Nas Escolas Municipais de ampliação da jornada, as Oficinas 

Pedagógicas que cada escola realiza serão apresentadas em eixos, organizadas de 

acordo com as DPEM, sendo os eixos: 

Eixo A: Linguagem Oral, Escrita e Matemática

Eixo B: Linguagem Artística, Lúdica e Esportiva

Eixo C: Formação Pessoal, Formação Socioambiental e Ciência e 

Tecnologia

Os eixos são compostos por oficinas distintas. Pertencem ao 

eixo A as oficinas de Leitura, Jogos de Salão (Xadrez), Jogos de Reforço, 

Realização de Tarefa.

O eixo B é composto pelas oficinas de Mini Vôlei, Música, 

Ginástica Artística, Jogos Populares, Dança, Capoeira Expressiva, Arborismo, Artes, 

Brincando na Escola (parque), Futebol, Natação.

O Eixo C conta com as oficinas de Ética, Cartografia e Ecologia.

É importante ressaltar que essas oficinas são as realizadas pela 

escola L, que foi analisada, a Prefeitura Municipal de Londrina oferece ainda, de 

acordo com o PPP da escola L, as oficinas de Literatura, Dramatização, Jogos 

Matemáticos, Inglês, Produção de Texto, Poéticas da Preservação, Poesia, 

Matemática, Jogos populares, Recreação, Artesanato, Basquete de Rua, Banda 

Fanfarra, Teatro, Cozinha experimental, Compostagem, Higiene e Cuidados com o 

Corpo, Informática, Horto Medicinal, Robótica com Ênfase em Mecânica, História e 

Geografia, Software Educacional, Vídeos.
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Para as DPEM, só faz sentido pensar na ampliação da jornada 

escolar, ou seja, na implantação de escolas de tempo integral, se considerarmos 

uma concepção de educação integral com a perspectiva de que o horário expandido 

represente uma ampliação de oportunidades e situações que promovam 

aprendizagens significativas.

De acordo com Cavaliere (2007, p. 1016), esse ideal de 

ampliação da jornada se enquadra na “ampliação do tempo como parte integrante 

da mudança na própria concepção de educação escolar, isto é, no papel da escola 

na vida e na formação dos indivíduos”.

Na perspectiva de escola de período integral presente no 

documento, as oficinas devem ser planejadas considerando o tempo que os alunos 

ficam a mais na escola, trazendo atividades que não sejam repetitivas para os 

alunos. Além disso, defende que as oficinas devem enriquecer as aulas do currículo 

básico e não ser uma aula a mais.

O currículo elaborado de acordo com os princípios da Escola de 
Tempo Integral deverá pautar-se na formação de sujeitos críticos, 
autônomos e com as competências necessárias para participar 
coletivamente em uma sociedade democrática, [...] Nesse sentido, a 
escola de tempo integral, bem como o uso dos espaços e tempo 
devem ser repensados de modo a criar situações e oportunidades 
para o desenvolvimento das competências nas mais diversas áreas 
do conhecimento seja: físico, emocional, cognitivo e social
(LONDRINA, 2012 p.7).

De acordo com o PPP da escola L, parcerias com escolas, 

centros culturais e igrejas e o trabalho conjunto com o Programa Municipal de 

Incentivo à Cultura (PROMIC) são fundamentais para a realização das oficinas.

Na proposta de ampliação da jornada de Londrina, os alunos 

têm as disciplinas Básicas em um turno e as oficinas pedagógicas, que podem ou 

não ser realizadas no espaço físico da escola, no contraturno. Logo, as oficinas são 

ofertadas em horários diversificados, e é o aluno quem escolhe quais oficinas farão 

parte de seu “núcleo de atividades”.

Ou seja, de acordo com o PPP, o aluno frequenta a escola com 

as disciplinas regulares por 4 horas, de manhã, faz sua refeição e no período que 

segue a ampliação da jornada participa das oficinas, os alunos que participam das 

oficinas no período da manhã, fazem as refeições na escola, vão para as oficinas e 

depois retornam à escola para cumprir às 4 horas das disciplinas regulares. 
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Observaremos então como Algumas oficinas são compostas, 

destacando qual a parceria estabelecida para a realização de cada uma delas, 

número de alunos atendidos, horário em que é ofertada e duração, caso conste no 

PPP, Anos que podem participar da oficina, conteúdo e objetivo geral de cada 

oficina.

Oficina de artes/artesanato, realizada em parceria com a 

Secretaria Municipal de Educação de Londrina (SMEL), com vagas para 20 alunos, 

sendo ofertada a todos os anos, nos turnos da manhã e da tarde. Tem como 

conteúdos diferentes técnicas para explorar o artesanato dentro de diversos 

segmentos. O seu objetivo geral, proporcionar as crianças o conhecimento sobre 

materiais, estilos e estética, além de praticar técnicas artesanais variadas. 

Oficina de Atividade Física na Natureza, realizada em parceria 

com a SMEL, ofertando 20 vagas por turma, e disponível para todos os anos, com 

duração de 50 minutos, nos turnos da manhã e da tarde. Apresenta como 

conteúdos, Tirolesa, Balanço, Falsas Baianas, Falso Tarzan, Travessia em Corda 

Simples, Elevador, Subida na Corda, Escada de Corda, Subida em Árvores. Tendo 

como objetivo contribuir na incorporação e construção de novos sentidos e 

significados as atividades realizadas em ambiente natural.

A oficina Brinquedo e Brincadeiras, é ofertada em parceria com 

o PROMIC, atende 20 alunos por turma, com duração de 50 minutos e ofertada de 

manhã para os terceiros anos e na parte da tarde para todas as turmas. Tem como 

conteúdos construir brinquedos com materiais reutilizáveis e kirigamis. Seu objetivo 

geral é conscientizar sobre os três “Rs”, redução, reutilização e reciclagem.

Já a oficina e Cartografia é realizada em parceria com a SMEL, 

ofertando 20 vagas por grupo, com duração de 50 minutos, sendo realizada de 

manhã e a tarde, e voltada para as turmas de quarto e quinto ano. Seu conteúdo 

consiste em mapear o corpo, sua casa, seu quarto, a sala de aula, a proporção da 

escola, e o desenvolver o alfabeto cartográfico. E o objetivo geral é proporcionar ao 

educando uma iniciação cartográfica de maneira lúdica.

Capoeira Expressiva é uma oficina desenvolvida em parceria 

com o PROMIC, atendendo 20 alunos por grupo, direcionada ao quarto e quinto ano, 

com duração de uma hora e quarenta minutos, e ofertada nos períodos manhã e 

tarde. Tendo como conteúdos a transformação do aluno na relação com a escola, e 

melhora no inter-relacionamento dos alunos. E apresenta como objetivo geral 
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complementar as disciplinas curriculares, trabalhando com os alunos a 

interdisciplinaridade.

Oficina de Dança, (parceria com o PROMIC), voltada para as 

turmas de terceiro, quarto e quinto ano, com duração de 50 minutos, ofertados de 

manhã e a tarde. Conteúdos que fazem parte da mesma, tempo na música, espaço 

e movimento, percepção do tempo e espaço na música, diferentes formas de 

deslocamento e direções, saltos, contratempos, exercícios de desenvolvimento da 

flexibilidade, expressão corporal, ritmos. Tem como objetivo geral conhecer e 

vivenciar elementos da dança e se apropriar de seus benefícios.

A Ecologia é uma oficina ofertada em parceria com a SMEL, 

voltada para todos os anos do ensino fundamental I, no período da manha e tarde, 

com 20 alunos por Turma. Conteúdos, saúde da população, reprodução de espécies 

vegetais, produção de terrário, catalogação de espécies da flora. E são seus objetivo 

gerais, desenvolver a consciência ambiental, entender como a prática ambiental 

pode auxiliar na qualidade de vida.

A oficina de Ética e Leitura é realizada em parceria com a SMEL, 

para todos os anos, de manhã e à tarde. São seus conteúdos o conceito de ética, 

conceito de direitos e deveres, democracia, leitura e reflexão sobre o direito e 

deveres das crianças. E seu objetivo geral é contribuir de forma significativa para a 

formação da criança enquanto cidadã.

Ginástica Artística é uma oficina ofertada em parceria com a 

Associação Londrinense de Ginástica Artística (ALGA), com 50 minutos de duração, 

para o primeiro e segundo ano, no período da manhã e da tarde. São seus 

conteúdos, força, flexibilidade, resistência, velocidade e outros. Tem por objetivo 

geral, aprimorar as capacidades motoras condicionantes, força, flexibilidade, 

resistência, velocidade e destreza geral. Conforme apresenta o cronograma da 

oficina no PPPL.

Oficina de Jogos Populares, 20 vagas por Turma. voltadas ao 

segundos e terceiros anos, no turno matutino e vespertino, oficina ofertada pela 

SME de Londrina, Conteúdos, bola queimada, mãe da rua, barra manteiga, bets, 

jogos de perseguição, brincadeiras cantadas e outras. Objetivo geral, resgatar a 

vivência dos jogos entre os alunos do ensino fundamental, conhecendo o seu 

histórico, sua forma original, as variações conhecidas e reelaboradas pelos alunos.
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Jogos de Reforço, oficina realizada em parceria com a SME de 

Londrina, atende 20 alunos por turma, de todos os anos, turno da manhã e da tarde 

com duração de 50 minutos. Conteúdos, quebra-cabeça, bingos, palavras cruzadas, 

dominós, jogo da memória, boliche, jogos de alfabetização. Objetivo Geral

proporcionar às crianças a oportunidade de ampliar seus conhecimentos através de 

atividades lúdicas interativas e de vivência.

Jogos de Salão, oficina desenvolvida em parceria com a SME de 

Londrina, oferecendo 20 vagas por turma, de manhã e à tarde, para todos os anos, 

Conteúdos, Boliche, Jogos de Alfabetização, Dama, Xadrez, Uno, Mico, Cara a 

Cara. Objetivo geral, proporcionar aos alunos a ampliação de seus conhecimentos 

através da ludicidade e da vivência.

Mini Voleibol, oficina ofertada em parceria com a SME, 20 

alunos por turma, turnos da manhã e tarde, para 3°, 4° e 5° ano. Conteúdos, domínio 

de bola, toque, manchete, saque, introdução de bloqueio e defesa. 

2.2.2 – Ibiporã.

A expansão da jornada escolar em Ibiporã é regulamentada pela 

Deliberação n° 01/2012, que revogou a deliberação 004/2009 do Conselho Municipal 

de Educação.

De acordo com o artigo 1° da Deliberação 01/2012, as unidades 

escolares de período integral terão por objetivos ampliar a jornada escolar, 

possibilitando “a melhoria da qualidade do ensino, de modo que se permita aos 

alunos a aquisição dos instrumentos que possibilitem o acesso ao saber elaborado 

(a ciência), bem como aos rudimentos deste saber” (SAVIANI, apud IBIPORÃ 2009).

Entende-se por unidades escolares de jornada ampliada, 

Escolas de Ensino Fundamental, cuja jornada seja composta pela seguinte carga 

horária, como previsto no inciso III artigo quatro:

Escolas Municipais das séries iniciais do Ensino Fundamental: 9 
horas e 30 minutos diárias/46 horas e 30 minutos semanais (ou, no 
mínimo, 44 horas e 30 minutos semanais, quando estabelecidas 
parcerias com outras entidades ou secretarias) (IBIPORÃ, 2012). 

Sobre a organização curricular, de acordo com essa Deliberação 

cada escola de jornada ampliada alicerçar-se-á em projetos políticos pedagógicos 
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próprios, que serão orientados e norteados pelo projeto da Secretaria Municipal de 

Educação.

A proposta de ampliação da jornada escolar em Ibiporã4 baseia-

se na ampliação da jornada como forma de se alcançar melhores resultados da ação 

escolar sobre os indivíduos, devido à maior exposição desses às práticas e rotinas 

escolares (CAVALIERE, 2007).

Com todas as cautelas necessárias, os resultados positivos das 
pesquisas que relacionam tempo e desempenho escolar e a 
percepção de que a escola poder ser uma instituição mais eficiente, 
em sua função socializadora, encorajam e dão suporte às políticas 
de ampliação do tempo. (CAVALIERE, 2007, p. 1021).

O Projeto Político Pedagógico da escola I é norteado pela 

Pedagogia Histórico-Crítica, seguindo a opção do PPP da Secretaria Municipal de 

Educação, aprovado pelo Conselho Municipal de Educação.

O PPP justifica essa escolha teórico-metodológica por acreditar que 

ela leva a uma prática pedagógica baseada na interação entre os conteúdos 

escolares e a realidade concreta, visando à transformação da sociedade por meio da 

ação-compreensão-ação do educando, enfatizando os conteúdos como produção 

histórico-social de todos os homens.

Seguindo essa linha teórica, são pautadas todas as ações 

pedagógicas e legais que envolvem o currículo da escola de jornada ampliada. De 

acordo com Saviani (2003, p.13 apud Ibiporã 2009), a essência do trabalho 

educativo consiste no “[...] ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 

indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo 

conjunto dos homens”.

Essa visão de trabalho educativo está presente na Deliberação 

01/2012, que tem função de estabelecer normas municipais para as escolas de 

jornada ampliada.

No documento podemos encontrar orientações sobre como o tempo 

destinado à ampliação deve ser preenchido, as disciplinas complementares que 

fazem parte da matriz curricular, o tempo de duração da jornada diária na instituição 

de ensino, o tempo destinado a cada disciplina e sua matriz curricular.

4 No ano de 2011, as escolas de jornada ampliada em Ibiporã, apresentaram grande aumento em 
seus índices.
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Tendo como um dos documentos orientadores o Currículo Básico 

da Escola Pública do Paraná (1990) para constituir o currículo para as escolas de 

jornada ampliada, de acordo com a Deliberação 01/2012 (IBIPORÃ, 2012), fica 

determinado que façam parte do currículo as seguintes disciplinas: Língua 

Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, sendo essas as disciplinas 

básicas, Educação Física, Artes, Língua Estrangeira Moderna (Inglês), Filosofia, 

Informática Educacional fazendo parte do eixo de disciplinas complementares ao 

currículo.

As disciplinas do eixo básico somam a carga horária de 26 horas 

semanais, que deverão ser divididas entre os conteúdos que compõem as mesmas. 

De acordo com o PPP da instituição I, cabe ao professor, com a colaboração 

constante da coordenação pedagógica e direção, no tempo escolar trabalharem 

cada objetivo (IBIPORÃ, 2009). 

As disciplinas do eixo complementar têm carga horária mínima de 

duas horas semanais. A Deliberação traz ainda diretrizes sobre os conteúdos a 

serem abordados em cada disciplina.

No que se relaciona à disciplina de Informática Educacional, o Artigo 

11 da Deliberação 01/2012-CME aponta que deve contemplar as noções básicas do 

uso da informática voltada para o aprofundamento dos conteúdos das demais 

disciplinas da matriz curricular.

Assim, a disciplina é estruturada de forma que o estudo da 

informática esteja diretamente engajado com os conteúdos trabalhados por todas as 

disciplinas da matriz curricular, de modo a servir como recurso de busca, coleta e 

aprofundamento.

A disciplina de Filosofia compõe a matriz curricular e os conteúdos 

da disciplina devem contemplar os conhecimentos acumulados pela área, 

respeitando o nível de desenvolvimento das crianças. A disciplina só será de 

responsabilidade do professor regente da turma se não houver professor com 

habilitação específica para ministrar a disciplina. Porém, a Prefeitura Municipal de 

Ibiporã está realizando concurso para a contratação de professores com habilitação 

específica.

Os assuntos trabalhos pela disciplina são os conteúdos da própria 

filosofia, em um recorte e uma linguagem que tornam possíveis a aprendizagem.
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No que diz respeito à disciplina de Língua Estrangeira Moderna 

(Inglês), a Deliberação 01/2012 normatiza que os conteúdos trabalhados devem 

contemplar os conhecimentos rudimentares da cultura e língua inglesa, sempre 

respeitando o nível de desenvolvimento das crianças. E assim como na disciplina de 

Filosofia, a disciplina preferencialmente será de responsabilidade do professor 

regente caso não esteja disponível o professor com habilitação específica.

Além das disciplinas, encontramos com diretriz no Deliberação

01/2012 como deve ser preenchido o tempo de almoço, que tem duração de duas 

horas diárias, totalizando 10 horas semanais. 

De acordo com o Artigo 15 do Deliberação, o horário de almoço será 

composto além da refeição, por atividades de lazer e/ou culturais que serão 

monitoradas por profissionais da unidade escolar.

Logo, este tempo pode ser preenchido por atividades lúdicas, jogos 

e brincadeiras a estimular a interação entre os alunos.

Os intervalos intra-períodos também são matéria da Deliberação 

01/2012, que diz que as escolas ofertarão lazer, esporte e som ambiente, conforme 

a Instrução da Secretaria Municipal de Educação de Ibiporã.

Apesar de apresentar as disciplinas com carga horária diferente, e 

em dois eixos, um com as disciplinas básicas e outro com as disciplinas 

complementares, as disciplinas são distribuídas nos dois turnos. De forma que não 

permanecem apenes as disciplinas básicas no primeiro turno e as complementares 

no segundo turno, ou o inverso, mas o horário das aulas é organizado para que os 

dois eixos contemplem os dois turnos que compõem a jornada ampliada.
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3 COTEJAMENTO DE DUAS PROPOSTAS  DE AMPLIAÇÃO DA JORNADA

ESCOLAR: LONDRINA E IBIPORÃ

3.1 IBIPORÃ

Neste capítulo analisaremos, embasados em Cavaliere (2007), 

quais justificativas e tendências pedagógicas se pautam as ações de ampliação da 

jornada escolar nos municípios de Londrina e Ibiporã. 

Tomamos como base os seguintes apontamentos da Cavaliere:

A ampliação do tempo diário de escola pode ser entendida e 
justificada de diferentes formas: (a) ampliação do tempo como forma 
de se alcançar melhores resultados da ação escolar sobre os 
indivíduos, devido à maior exposição desses às práticas e rotinas 
escolares; (b) ampliação do tempo como adequação da escola às 
novas condições da vida urbana, das famílias e particularmente da 
mulher; (c) ampliação do tempo como parte integrante da mudança 
na própria concepção de educação escolar, isto é, no papel da 
escola na vida e na formação dos indivíduos (CAVALIERE, 2007, 
p.1016). 

Ao analisar a Deliberação municipal que regulamenta a ampliação 

da jornada escolar em Ibiporã, e o Projeto Político Pedagógico da instituição I 

pertencente ao município de Ibiporã, pode-se perceber claramente que todas as 

ações pedagógicas nas escolas de jornada ampliada são pautadas de acordo com a 

justificativa A, da Cavaliere (2007).

A ampliação do tempo como forma de alcançar melhores resultados 

da ação escolar sobre os indivíduos é a justifica que pauta a ampliação da jornada 

escolar, mas além dessa justificativa temos outra importante informação, a 

ampliação do tempo por essa perspectiva esta alicerçada em uma proposta 

pedagógica claramente definida, a Pedagogia Histórico-Crítica.

Como afirma Cavaliere (2007), é preciso considerar que, “em cada 

circunstância histórica ou local, o tempo de escola é sempre em função de diferentes 

interesses e forças que sobre ele atuam”. Sendo assim, a ampliação da jornada 

escolar no município de Ibiporã é em função de um pensar específico sobre o 

trabalho na instituição de ensino partindo dessa tendência pedagógica.

Sendo assim, ao ampliar a jornada escolar, leva-se em consideração 

que a função primeira da escola, de acordo com (Saviani apud Ibiporã 2009), 

consiste na socialização do saber sistematizado, Não qualquer saber, mas do 

conhecimento elaborado, saber sistematizado e à cultura erudita.
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Ter definida a perspectiva que pautará as ações pedagógicas da 

ampliação da jornada é importante para que haja a clareza da intencionalidade das 

ações. Deste modo, evita-se o preenchimento da jornada escolar com atividades 

soltas, desconexas e improvisadas. 

No caso de Ibiporã, encontramos tanto no PPP da escola I quanto 

na Deliberação 01/2012 (CME) o referencial pautado na Pedagogia Histórico-Crítica, 

o que mostra que os documentos dialogam, mostrando a intencionalidade e 

articulação vinculada à jornada ampliada.

Para (Saviani apud Ibiporã 2009) a função social da escola para 

“propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso ao saber 

elaborado, a ciência, bem como o próprio acesso aos rudimentos desse saber.” E 

completa afirmando que é a partir do “saber sistematizado que se deve estruturar o 

currículo da escola elementar”.

Ter uma escola que pauta suas ações na Pedagogia Histórico-

Crítica significa que os objetivos presentes na elaboração do seu currículo irão se 

completar de modo que alcancem como produto final a aquisição dos saberes 

científicos historicamente acumulados pela humanidade. (IBIPORÃ, 2009)

As ações são pensadas partindo de uma tendência pedagógica, (no 

caso a PHC) na qual estão ancoradas as propostas para as disciplinas e para a 

ocupação da jornada escolar, de maneira que o PPP que norteia a escola I e demais 

unidades escolares do município a tomam como referência. De acordo com a 

justificativa citada por Cavaliere:

O tempo integral seria um meio a proporcionar uma educação mais 
efetiva do ponto de vista cultural, com o aprofundamento dos 
conhecimentos, do espírito crítico e das vivências democráticas. A 
permanência por mais tempo na escola garantiria melhor 
desempenho em relação aos saberes escolares, os quais seriam 
ferramentas para a emancipação (CAVALIERE, 2007 p. 1029).

Ao analisar o PPP da escola I e, de acordo com a observação direta 

que realizei5, em uma escola de jornada ampliada, fica clara a intencionalidade da 

escola de colocar em prática os pressupostos do PPP, que por sua vez estão em 

sintonia com a Deliberação 01/2012 (CME).

5 Trabalhei como professora auxiliar, na Rede Municipal de Ensino em Ibiporã, em uma escola de 
jornada ampliada, no período de 17/06/2011 à 19/12/2011.
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O que acontece na escola vai ao encontro da Pedagogia Histórico-

Crítica, por exemplo: o modo como as disciplinas são organizadas durante o dia 

letivo; o conteúdo; a metodologia e a ocupação dos espaços.

O município oferece formação continuada aos professores para a 

reflexão e aprofundamento de conteúdos relacionados à PHC e a respectiva 

didática.

Entendemos que o trabalho conjunto entre a equipe pedagógica das 

SME, os professores baseado nas diretrizes da Secretaria Municipal de Educação é 

necessário para que a perspectiva adotada possa se efetivar de maneira satisfatória. 

O professor é figura essencial para que a aprendizagem aconteça. É 

necessário que as metodologias de ensino sigam na mesma direção que os 

princípios pedagógicos norteadores das unidades escolares. 

Percebemos que, na perspectiva adotada por Ibiporã para a 

ampliação da jornada escolar, os professores são parte essencial do processo. A 

formação continuada e as políticas da SME visam fortalecer a atuação desses em 

sala de aula coerente com o PPP e com a jornada ampliada.

A deliberação 01/2012 CME não se restringe à orientação genérica 

ou flexível sobre a forma de preenchimento da jornada ampliada. Para, além disso, e 

de modo claro, orienta sobre os conteúdos e metodologias que deverão ser 

adotados pelas unidades escolares.

Encontramos em Ibiporã, uma escola de jornada ampliada 

alicerçada nos seguintes pilares: uma tendência pedagógica específica (a 

Pedagogia Hitórico-Crítica); orientação legal clara oriunda da Secretaria Municipal de 

Educação e do Conselho Municipal de Educação um documento legal, a formação 

continuada de professores e da equipe pedagógica intensiva sob as bases da PHC. 

Cavaliere (2007) afirma que, “são necessário maiores investimentos na escola de 

jornada ampliada”, e no caso de Ibiporã isso vem acontecendo gradativamente 

especialmente com o incremento de recursos de ensino, como a lousa digital e 

exemplares de livros para as bibliotecas.

Em Ibiporã os espaços das unidades escolares foram suficientes 

para abrigar a jornada ampliada. Não houve necessidade de construção ou locação 

predial. As escolas em que ocorreu a ampliação da jornada escolar funcionavam em 

tempo parcial, sem atividades no contraturno. De qualquer modo, observaram-se 
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alterações/adaptações em alguns ambientes, especialmente para as atividades 

realizadas no horário do almoço.

A Secretaria Municipal de Educação de Ibiporã desempenha com 

total responsabilidade o papel de garantir espaços físicos e fornecimento de 

recursos didáticos necessários para a ampliação da jornada coerente com a 

Proposta Pedagógica da Rede. Prova disto é que a ampliação tem sido paulatina. 

Iniciada em 2009, em quatro escolas, atinge atualmente (2012) seis escolas, 

correspondendo à metade dos estudantes matriculados.

A efetivação das disciplinas que compõe o currículo da escola com 

jornada ampliada acontece articulada com a Secretaria Municipal de Educação, que 

orienta e oferece condições para que a escola possa realizar a proposta.

Em Ibiporã, a política de ampliação da jornada não depende de 

parcerias público-privada, público-público, de programas/projeto do tipo “Criança 

Esperança” ou voluntariado. Tem os espaços físicos adequados, não há 

necessidade outros organismos ou recursos “extra-escolares” para auxiliar. 

De acordo com o PPP da escola I, existe a estrutura necessária para 

que todas as disciplinas do currículo aconteçam, dispõe de laboratório de 

informática, quadra de esportes e salas de aulas suficientes para atender à 

demanda.

As parcerias, em Ibiporã, são desnecessárias para que a escola de 

jornada ampliada funcione, por esta razão não acontecem grandes mudanças na 

organização escolar. As escolas têm condições de planejar adequadamente o 

período letivo, mantendo assim o conteúdo e a metodologia de ensino conforme o 

PPP e a PHC. 

Assim, percebe-se que a ampliação do tempo sob a justificativa de 

alcançar melhores resultados da ação escolar sobre os indivíduos como afirma 

Cavaliere (2007), no caso de Ibiporã, obtém sucesso não apenas por expor os 

alunos ao maior tempo na escola, mas por estar pautada em uma perspectiva que 

utiliza a ampliação do tempo em que os alunos permanecem na escola para efetivar 

um modelo de escola que tem como papel, garantir a aquisição dos conteúdos 

científicos e da cultura erudita, historicamente acumulados pela humanidade. A 

escola e os conhecimentos são o foco das ações pedagógicas e da ampliação do 

tempo (IBIPORÃ, 2009).



36

3.2 LONDRINA

Para analisar como é preenchida a jornada ampliada em Londrina, 

adotamos como base as Diretrizes Pedagógicas das Escolas Municipais com 

Ampliação da Jornada e o Projeto Político Pedagógico da instituição L. (LONDRINA, 

2012)

A leitura inicial das DPEM traz indicativos de que as bases do 

planejamento educacional se constroem a partir da tendência Pedagogia Histórico-

Crítica.

[...] A educação é a forma cultural de transmitir às novas gerações 
os conceitos elaborados ao longo da história na relação dos homens 
entre si e com a natureza (LONDRINA, 2012, p. 05).

Porém, a análise mais atenta do documento evidencia que, na 

verdade, as ações pedagógicas nas escolas de ampliação da jornada são pautadas 

sob outras perspectivas teóricas.

A escola de tempo integral, bem como o uso dos espaços e tempo 
devem ser repensados de modo a criar situações e oportunidades 
para o desenvolvimento das competências nas mais diversas áreas 
do conhecimento seja: físico, emocional, cognitivo e social. [...] As 
escolas com ampliação de jornada incorporam a idéia de uma oferta 
maior de oportunidades complementares de formação e 
enriquecimento curricular. [...] Há a necessidade de o currículo ser 
uma ponte entre o mundo, a ciência e o homem, por isso mesmo 
situado no tempo e no espaço (LONDRINA, 2012, p. 07; p. 13, grifos 
nossos).

O documento transita entre concepções teóricas pedagógicas 

antagônicas, o que, muitas vezes, dificulta compreender qual concepção teórica de 

fato alicerça a proposta de ampliação da jornada escolar.

Encontramos uma definição teórica que não fica muito clara quando 

observamos no PPP a seguinte informação, “entendemos que nenhuma teoria 

substitui inteiramente a outra, assim como não há como seguir apenas uma teoria 

[...] podemos buscar fundamentação em diversas concepções, ainda que essas 

pareçam antagônicas” (LONDRINA, 2011) 6.

A Educação precisa ser pensada como processo que abrange a 
integralidade da pessoa humana, característica esta da Educação 
Integral. Cabe à escola, considerar essa questão em seu projeto 
político pedagógico, oportunizando assim, aprendizagens 

6 Em afirmações como esta encontramos o ecletismo pedagógico. Como afirma TSUKUDA (2009): “O 
desejo dos professores por unir várias correntes pedagógicas, utilizando aquilo que há de “bom” em 
cada uma, resulta no ecletismo pedagógico.”
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significativas de caráter transformador (LONDRINA, 2012, p. 19 
Grifos nossos).

De acordo com as diretrizes acima citadas:

As múltiplas linguagens [...] são as possibilidades que a escola de 
Educação Integral pode oferecer àqueles que muitas vezes não têm 
a oportunidade de fazer uma aula de informática, de dança, de 
natação, dentre outras. Ao propiciar estas aprendizagens como
atividades nas diferentes linguagens, ampliamos o universo de 
experiências dos alunos, oportunizamos novas aprendizagens para 
que estes alunos possam competir, de forma mais equilibrada, ao 
ingressar em uma universidade ou no mercado de trabalho, com 
outros que têm um nível sócio econômico melhor, enfim, propiciamos 
o acesso do sujeito à cidadania, à criatividade e à autonomia (ibidem, 
grifos nossos).

Este trecho permite afirmar que a perspectiva da ampliação de 

jornada em Londrina se pauta no “acolhimento social”. Para esse autor:

Tomada como eixos do desenvolvimento humano, a escola se 
caracterizará como lugar de ações socioeducativas mais amplas, 
visando ao atendimento das diferenças individuais e sociais e à 
integração social. Com o apoio de premissas pedagógicas 
humanitárias, concebeu-se uma escola que primasse pela 
consideração das diferenças psicológicas, de ritmo de aprendizagem 
e das diferenças sociais e de aprendizagem (LIBANÊO, 2011, p. 17). 

Quando analisamos as Diretrizes, encontramos as justificativas para 

a ampliação da jornada, pois por diversas vezes aparece o termo “educação 

integral”, o que nos remete à justificativa C da Cavaliere (2007, p.1016): “ampliação 

do tempo escolar para além do tempo, mas para uma mudança de concepção 

escolar, do papel da escola na vida e na formação dos indivíduos”.

A educação integral em tempo integral veio para estender a 
permanência diária do educando na escola, ampliar a área de 
conhecimento do mesmo aluno e atender às necessidades 
educativas dos alunos com experiências artísticas, culturais, 
esportivas, científicas e outras visando à melhoria do desempenho 
escolar. Na educação integral temos uma educação escolar ampliada 
em suas funções e o seu fortalecimento como instituição 
(LONDRINA, 2012 p. 08, Grifos nossos).

Conforme Cavaliere (2007), pensar uma escola que esteja pautada 

na justificativa C é um trabalho árduo, que requer reformular todas as ações 

escolares, mudar a concepção já impregnada na sociedade, sobre o papel da 

escola.
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Porém, ao analisar o PPPL, o mesmo utiliza parte do referencial que 

consta nas Diretrizes. Como já dissemos, essas carregam marcas do Ecletismo 

Pedagógico de um lado elogiam a escola na perspectiva da PHC e de outro, na 

perspectiva Construtivista e de acolhimento social. A escola L optou por utilizar a 

pedagogia Construtivista e tratar a ampliação da jornada em moldes do “acolhimento 

social”.

Ao adotar estes parâmetros e pela ausência de clareza teórico-

metodológica a escola L revela uma prática que se enquadra na justificativa “B” de

Cavaliere (2007), que define a ampliação da jornada escolar como adequação “as 

novas condições de vida urbana e da mulher”. Vou além, dizendo que encontramos 

em diversas citações a defesa de uma escola que prepara para o mercado de 

trabalho, preocupada com as competências que esses alunos precisam desenvolver 

para atender às demandas da sociedade Capitalista.

A justificativa B de Cavaliere (2007) nos apresenta uma escola que 

preenche o tempo por intencionalidades e necessidades externas à escola, como 

por exemplo, a adequação à vida das famílias que precisam de um espaço para 

deixar as crianças enquanto os adultos trabalham. Corre-se o risco, neste caso, de 

tornar a escola de jornada ampliada, uma instituição sem objetivos “escolares”, 

amplia-se a jornada para “depositar” as crianças por mais tempo em algum local 

oficial monitorado. 

O que concluímos ao analisar o PPP e as Diretrizes é que a 

ausência de clareza teórica influi diretamente no objetivo e no modo como são 

executadas as ações de ampliação da jornada escolar.

A visão predominante, de cunho assistencialista, vê a escola de 
tempo integral como uma escola para os desprivilegiados, que deve 
suprir deficiências gerais da formação dos alunos; uma escola que 
substitui a família e onde o mais relevante não é o conhecimento e 
sim a ocupação do tempo e a socialização primária (Cavaliere, 2007, 
p. 1028).

Na Instituição L, o tempo é preenchido basicamente por oficinas 

pedagógicas e parcerias, que estão situadas em três eixos, (como vimos no segundo 

capítulo). Devemos salientar que a escola não sofreu ampliação significativa no 

espaço físico, tendo em vista que o modelo de ampliação da jornada no município 

de Londrina se aproxima do que Cavaliere (2007) define: “[...] a orientação é de 
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oferta de atividades em tempo integral para os alunos e não necessariamente 

organização de escolas em tempo integral”.

Nessa direção, de acordo com o PPP, os alunos frequentam a 

escola durante um turno, fazem suas refeições e higienização bucal, e no 

contraturno frequentam o “anexo”, espaço onde acontecem as oficinas pedagógicas. 

Com isso, as escolas não precisam reduzir o número de alunos atendidos nem 

precisa fazer grandes adequações no espaço físico.

Surge uma visão de educação em tempo integral que independe da 
estruturação de uma escola de horário integral e que identificaremos 
aqui como uma concepção multissetorial de educação integral. 
Segundo ela, esta educação pode e deve se fazer também fora da 
escola. O tempo integral não precisa estar centralizado em uma 
instituição. As estruturas de Estado, isoladamente, seriam incapazes 
de garantir uma educação para o mundo contemporâneo e a ação 
diversificada, de preferência de setores não-governamentais, é que 
poderia dar conta de uma educação de qualidade (ibidem, p. 1029).

O paradoxal entre o PPP da escola L e as Diretrizes. Essas afirmam 

que:

A escola com ampliação de jornada deve apresentar condições 
adequadas, tanto físicas como organizacionais, um corpo docente, 
salas e mobiliário adequados ao número de alunos entre outros 
aspectos para que seu caráter de funcionalidade seja uma 
conseqüência das relações democráticas vividas em seu interior
(LONDRINA, 2012, p. 06).

As Diretrizes defendem um espaço adequado, com condições físicas 

e organizacionais para garantir que as oficinas possam ocorrer de maneira 

satisfatória. Porém ao analisar o PPPL, encontramos uma descrição de espaço físico 

utilizado nas oficinas, bem distante desta orientação.

O espaço físico destinado as atividades da ampliação da jornada, 

denominado como anexo, de acordo com o PPP, contava com churrasqueiras, 

quadra de esportes, campo de futebol, refeitório, secretaria, parque, piscinas, sala 

de música, sala de jogos de salão que funcionava adaptada em um vestiário.

Após a reforma, o espaço passou a contar com um ginásio com 

capacidade para 200 pessoas, quatro banheiros, dois que se encontram interditados 

desde o início das atividades do anexo, conta com um campo de futebol suíço, que 

tem o espaço adequado, mas o gramado em condições precárias (LONDRINA, 

2011).
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O parque, segundo o PPPL, encontra-se em local de difícil acesso, e 

não oferece segurança aos alunos, pois há obstáculos como bancos de cimento, 

próximos aos brinquedos (LONDRINA, 2011).

O anexo conta ainda, com quatro piscinas, duas semi olímpicas e 

duas infantis, que não funcionam desde 2010. As churrasqueiras foram adaptadas 

para o uso como sala de aula, mas faltam telhas e paredes. Possui ainda, uma sala 

de artes, uma sala de jogos, e uma sala de música. (LONDRINA, 2011)

Ao nos depararmos com tal condição física, nos perguntamos: Que 

qualidade um espaço físico nessas condições pode oferecer?

A ampliação carece de um projeto unificado, uma vez que as 

escolas não estão integradas à proposta da rede. Pois não conseguiu até o 

momento a garantia de espaços físicos adequados para a efetivação das diretrizes. 

Diretrizes essas que optam claramente por um viés “desescolarizante” da ampliação 

da jornada.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o presente trabalho concluímos que Ibiporã tem como 

justificativa para a ampliação do tempo, de acordo com Cavaliere (2007), a 

ampliação do tempo para obter melhores resultados da ação escolar sob os 

indivíduos, para isso, pautam as ações pedagógicas na Pedagogia Histórico-Crítica. 

Pensar a escola sob a perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica 

pressupõe que ela se dedique aos conteúdos científicos, artísticos e filosóficos 

clássicos. Não há, portanto, sentido em se buscar fora do ambiente escolar, 

parcerias, por exemplo.

Por isso, a ampliação da jornada escolar em Ibiporã, não carece de 

parcerias com ONGs; uso de espaços externos; voluntariado; pois o foco desta 

proposta de ampliação da jornada escolar, é que se amplie o tempo do aluno em 

maior contato com os saberes científicos, artísticos e filosóficos clássicos 

transmitidos pela escola.

A filiação a uma perpectiva pedagógica traz a Ibiporã uma linguagem 

unificada ao tratar a ampliação da jornada, possibilitando assim que os documentos 

que normatizam a ampliação e o Projeto Político Pedagógico da escola convirjam

quanto a função da escola e sua organização didática.

É garantido aos alunos o cumprimento do estabelecido na 

Deliberação 01/2012 (CME), como observamos no PPPI, e atribuimos o alcance dos 

objetivos legais a uma escola de jornada ampliada que responde à perspectiva 

política-pedagógica proposta pelo Município.

Embora esta corrente pedagógica seja muito criticada por adeptos 

de outras concepções teóricas, vale salientar que, por mais diversas que sejam as 

críticas a proposta tem alcançado seus objetivos de maneira satisfatória nas escolas 

com ampliação da jornada escolar em Ibiporã.

A Prefeitura faz os investimentos, cumprindo sua obrigação como 

mantenedora das instituições escolares, custeando as ações necessárias para a 

ampliação da jornada.

Uma vez que neste modelo de escola de jornada ampliada o foco 

são os conteúdos ensinados, todas as atividades da jornada ampliada se dão no 

espaço físico da escola, que foram adaptados para receber os alunos por mais 
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tempo, sem deixar de oferecer conforto e condições Satisfatórias. Logo, um espaço 

fisíco que comporta as atividades da ampliação da jornada, sem necessidade de 

parcerias.

A capacitação dos professores por meio da formação continuada 

articula as propostas e as práticas; ajuda a escola de jornada ampliada atingir seus 

objetivos.

Não vemos discordância entre o conteúdo da Deliberação do CME 

de Ibiporã e o Projeto Político Pedagógico da escola I. Assim, podemos concluir que 

é assegurado aos alunos uma escola de jornada ampliada que trasmite os saberes 

científicos, artísticos e filosóficos clássicos escolares por estarem mais tempo na 

escola. Afirmamos com Cavaliere:

Com todas as cautelas necessárias, os resultados positivos das 
pesquisas que relacionam tempo e desempenho escolar e a 
percepção de que a escola poder ser uma instituição mais eficiente,
[...] encorajam e dão suporte às políticas de ampliação do tempo 
(Cavaliere, 2007, p. 1021).

No que diz respeito a Londrina, chegamos à algumas conclusões, e 

permanecem muitos questionamentos. Não encontramos, durante o trabalho uma lei  

ou decreto que regulamentasse a implantação da escola de jornada ampliada.  

Temos apenas o documento que tomamos como base, as DPEM, que trazem 

propostas, muitas vezes internamente contraditórias. Não encontramos, de maneira 

explicita, uma concepção pedagógica que norteie as propostas da DPEM, nem as 

ações pedagógicas da escola.

Porém, ao observarmos as propostas das oficinas, compreendemos 

que a concepção pedagógica que está implícita, é a Pedagogia Construtivista. Ao ler 

o PPP, encontramos a presença do Ecletismo Pedagógico, enraízado nas práticas 

escolares, que se encontra descrito no PPP.

Apesar de encotrar no PPP da escola, fragmentos copiados das

DPEM, na escola não encontramos esse documento, o que leva a inferir que os 

professores e, talvez, nem a coordenação pedagógica tiveram acesso a ele, o que 

contradiriaa política de transparência que deve nortear o serviço público. Se é uma

diretriz, presume-se que, para ser seguida, a escola deva ter e ampliar o acesso à 

mesma.

Ao analisarmos os conteúdos e objetivos das oficinas, como consta 

no capítulo dois deste trabalho, vemos que a ampliação da jornada escolar em 
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Londrina não se pauta na justificativa 3 de Cavaliere (2007) como é o caso das 

Diretrizes, (ao menos nos trechos inciais), nos fazem pensar. Encontramos, por

outro lado, uma prática pautada no acolhimento social, (LIBÂNEO, 2007). A 

justificativa 2 desta autora, aproximando-a do acolhimento social aparece não só no 

conteúdo das oficinas, mas no PPPL, que remete a vários trechosà preocupação 

com o “social”, enquanto os conteúdos escolares são deixados de lado ou reduzidos.

Além da ausência de clareza teórica, que prejudica o fazer 

pedagógico na escola de jornada ampliada, encontramos no PPPL, descrita a 

realidade precária da escola.

Uma escola que não conta om espaço para a ampliação da jornada 

adequado e que depende, em sua maioria de parcerias, para oferecer aos alunos as

oficinas, revelam um poder público, que não garante o mínimo para que a jornada 

ampliada aconteça.

Isso se torna evidente, ao observarmos descrito no PPPL, as 

condições do espaço “Anexo” onde são desenvolvidas as oficinas. Churrasqueiras 

improvisadas como Locais para as oficinas, o que vai de encontro ao que as DPEM 

defendem como qualidade mínimas de espaço físico.

Não vemos articulação entre as oficinas e as disciplinas do núcleo 

comum, mesmo que nas DPEM essa articulação esteja como proposta, esta não se 

concretiza.

Encontramos um conjunto de fatores, que nos mostram a 

necessidade de repensar o modelo de ampliação da jornada de Londrina, que não 

pode ser garantido por muito tempo, uma vez que não há garantia de que essas 

parcerias sejam mantidas:a qualquer momento e prejudicar o funcionamento da 

ampliação.

Os fatores que contribuem para o insucesso de uma jornada 

ampliada nesses moldes, são: ausência de objetivos que são garantidos por uma 

perspectiva pedagógica consistente; parcerias estabelecidas com orgãos que não 

estão sob a jurisdição do poder público fragilizando as garantias de permanência; 

espaços inadequados, que não foram projetados para receber crianças e que 

poucas vezes recebe as adaptações necessárias; ausência de uma legislação que 

garanta os direitos e deveres da escola de jornada ampliada e sua comunidade 

interna.
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As críticas presentes neste trabalho não estão direcionada 

exclusivamente à instituição que analisamos às DPEM, mas ao conjunto de ações 

que precisam ser repensadas para ofertar uma escola de jornada ampliada com o 

mínimo de condições.

Não há como efetivar obejtivos, se estes não estão claros aos 

sujeitos que atuam no espaço escolar; não há como efetivar a qualidade da escola 

pública, quando o que se vê é a privatização invandindo o público (por meio de 

parcerias) graças à ausência de políticas públicas que se materializem, com 

condições adequadas.

É preciso que o poder público volte seu olhar para a escola de 

jornada ampliada, repense suas práticas e investimentos e, acima de tudo se 

pergunte: Que tipo de escola pretendemos? Que tipo de formação queremos dar aos 

indivíduos? Partindo daí, poderão encontrar uma perspectiva pedagógica coerente 

Com seus objetivos fortalecendo a ampliação da jornada.

Necessário também se faz a clareza do papel da escola, para que 

não caíamos em um discurso de alargamento exagerado de funções, que muitas 

vezes resulta em uma prática esvaziada de objetivos conteúdos.

Para que uma escola de jornada ampliada alcance seus objetivos, 

eles precisam ser definidos antes de pensar qualquer prática. Será preciso que 

invista-se na formação continuada dos professores e equipe pedagógica para que o 

Ecletismo dê lugar a clareza epistemológica, tendo por consequência uma prática 

regada a intencionalidade e não ao espontaneísmo.

Serão necessários investimentos, para que se construa espaços 

adequados para a ampliação da jornada, requerendo que o poder público abandone

o seu caráter minimalista e assuma sua responsabilidade total como mantenedor 

das instituições escolares, ser, portanto responsável exclusivo pela garantia dos 

recursos humanos e materiais.

A manutenção da escola tal como ela é, ou seja, precária e quase 
sempre desinteressante, e a complementação no contraturno com 
atividades planejadas e praticadas fora dela são uma espécie de 
abdicação, de desistência da escola. Um reconhecimento tácito de 
que a escola não tem solução. (CAVALIERE, 2007, p. 1032)

Acreditando que há condições de melhorar a qualidade de escola 

pública e que a ampliação de jornada é uma das políticas que vão nesta direção, 
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consideramos que este trabalho pode ajudar a clarear projetos distintos de 

sociedade e formação humana com as respectivas tendências pedagógicas.
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