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Resumo 
O presente trabalho pretende apresentar, comunicar e discutir a materialização da 
proposta de ensino Integral iniciada no Colégio Marista de Londrina, no ano de 2019, 
especificamente as primeiras experiências com a turma de crianças dos terceiros, 
quartos e quintos anos do ensino fundamental pelo olhar da professora regente a qual 
deu início ao andamento de toda a proposta no Colégio de Londrina. A educação 
Integral Marista é fundamentada nas dimensões e elementos constitutivos elaboradas 
coletivamente pelo Grupo de Trabalho de Educação Integral em Tempo Integral da 
União Marista do Brasil publicado em ducumento oficial no ano de 2017.  
 
Palavras-chave: Educação Integral, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Educação 

Marista. 
 

Introdução 
 

Este relato de experiência visa apresentar os processos de 

desenvolvimento da rotina do período Integral (3º, 4º e 5º anos) do ensino 

fundamental, desde seu início (04/02/2019) -ações desenvolvidas-, até a presente 

data de comunicação deste relato, bem como apresentar as propostas de 

encaminhamentos pedagógicos. 

Estas concepções e práticas pedagógicas, foram orientadas à partir 

da leitura de: UMBRASIL 2017, BRASIL 2009, COELHO, 2002; ZANARDI S/D. 

Os relatos aqui presentes são frutos da memória desta docente que 

ajudam a compor parte da história do Integral e Integral-Flexível do Colégio Marista 

de Londrina. É certo que estes registros compreendem também a minha própria 

história como educadora e o tenho como arquivo pessoal e estendo-o ao 

conhecimento da comunidade acadêmica a qual não deixo de fazer parte.      
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Metodologia  
 

A experiência aqui relatada teve início no mês de fevereiro do ano de 

2019, no Colégio Marista de Londrina, data e local em que se deram as primeiras 

vivências do período integral no Colégio na referida cidade. Toas as ações 

pedagógicas aqui expostas são intencionais, planejadas e orientadas em sua 

essência e objetivos pelos documentos oficiais da Educação Marista, contudo a 

criação, a condução, o planejamento, a moderação, a avaliação e replanejamento 

ficam por responsabilidades da professora que aqui se apresenta.   

Como professora pedagoga, Mestre em educação, licenciada em 

Filosofia e estudante inquieta sobre ética, educação e desenvolvimento humano, 

acredito que sendo a escola uma instituição de ensino-aprendizagem de 

conhecimentos sistematizados e também humanos, cabe a ela proporcionar 

momentos de reflexão e pesquisa para o autoconhecimento e para o conhecimento 

científico. O espaço da educação integral em tempo integral no Colégio Marista é o 

lugar de acolhimento às subjetividades e mediação entre os estudantes e os diversos 

conhecimentos seja de ordem científica quanto de ordem pessoal 

(autoconhecimento).  

Seguindo as premissas de uma educação integral que entenda a 

criança enquanto um ser por inteiro que é composto de “corpo, mente, coração e 

espírito” (UMBRASIL, 2017, p.12) e que lance olhos às subjetividades com intento ao 

desenvolvimento dos sujeitos unidos às vivências cotidianas pautadas na cultura de 

direitos humanos, as ações pedagógicas devem revelar-se com tais intencionalidades.    

 

Discussão 
 

Iniciamos o período integral (naquela data referido como Ampliado) 

em 04 de fevereiro de 2019, ofertado no período da manhã, cinco dias na semana, 

com três crianças (2 do 4º ano e 1 do 5º ano). As famílias foram recepcionadas na 

sala 1, às 8:30 pelas professoras e diretoria do Colégio, com a intenção de acolher as 

primeiras crianças ingressantes ao integral e apresentar os espaços e a rotina que ali 

seria iniciada. Em seguida, as famílias foram convidadas para conhecerem a nova 

biblioteca e as salas do Marista idiomas. E ali as crianças, às 9:30min, as crianças 

tiveram aula de inglês, até às 11:30. 
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Retornando à sala de aula, as crianças se direcionaram, cada grupo 

à sua sala (1º e 2ºanos unidos em uma turma, 3º, 4º e 5º anos na outra turma) puderam 

explorar os espaços que, inclusive, remetem ao acolhimento de uma casa, com sofás, 

tapetes, mesas coletivas,  e puderam escolher um escaninho para organizar seus 

pertences (escova de dentes, estojo, caderno), as crianças também foram convidadas 

a trazerem, caso quisessem, algum objeto pessoal de casa para decorarem os 

espaços e contribuir com o sentimento de pertencimento ao ambiente.  

Meio dia fomos à cantina para o almoço. Apresentei o espaço e 

acompanhei na escolha dos alimentos frisando aspectos de conscientização quanto 

ao não desperdício de comida e respeito à mesa.  

As famílias demonstraram tranquilidade e animação com a proposta. 

As crianças estavam empolgadas e satisfeitas com os aspectos físicos da sala e com 

a rotina que fora apresentada. 

Dentre a atividades desenvolvidas naquela primeira semana, a mais 

significativa tenha sido “Objetivo mês a mês”. Conversei com as crianças sobre 

sonhos e objetivos que cada uma delas tem para si e, não foi tão simples reconhecê-

los. Depois de bastante conversa, eles conseguiram elaborar alguns objetivos. Alguns 

não tinham ideia do que seria um objetivo a ser alcançado. Assim, anotamos no 

calendário e no início de cada aula nós conversávamos sobre estratégias que nos 

ajudariam a alcançar o objetivo pessoal daquele mês.  

Atividades diversificadas: Uma marca do Integral é a possibilidade da articulação 

entre os saberes construídos no próprio espaço escolar com as diversas experiências 

vividas pelas crianças fora dali.  

Existe uma dinâmica muito profícua na interação das crianças de 

várias idades o que permite um clima de cooperação e apoio nos desafios do 

cotidiano, como frisado pelo Projeto Educativo do Brasil Marista (2010, p.58) em que 

define a aprendizagem colaborativa como aquela que “envolve a atuação coletiva, em 

que a participação do grupo gera e amplia os questionamentos e resultados na 

construção do conhecimento”. 

O período integral é mais do que o tempo expandido em que a criança 

passa a ficar na escola além do período regular. É durante este período a mais que 

se constrói relações interpessoais, que se conhece e aprende mais sobre si e sobre o 

outro, que se desenvolve e amplia conhecimentos, se realiza tarefa, pesquisa e 

também se aprende a relaxar, a se alimentar de fora equilibrada.    
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Assim, eu, como professora Marista do período integral compreendo 

a educação enquanto um processo formativo do ser enquanto um todo, em sua 

inteireza (corpo, mente, coração e espírito) tendo compromisso com as crianças na 

garantia de seus direitos enquanto estudantes e pessoas únicas e singulares com 

potencialidades diversas e interesses múltiplos. Tenho como princípio os direitos 

humanos, o respeito à diversidade, o sentimento de presença e postura terna, firme e 

eterna aprendiz. 

Com a unidade dos caráteres postos acima, as atividades 

desenvolvidas no Integral não se resumem ao atendimento personalizado as tarefas, 

este, por sua vez, é um dos meios ricos que me possibilitou e ainda possibilita 

reconhecer em meus estudantes suas formas de ser (autonomia ao iniciar a tarefa, 

organização com a agenda e seus materiais para estudo, iniciativa em buscar 

respostas ou em ajudar um colega, insegurança frente à conteúdos novos ou a 

avaliações, etc.) e a partir daí reconhecendo alguns desafios necessários que auxiliem 

no desenvolvimento das crianças, pesquiso e desenvolvo atividades como estratégias 

de ensino dos conteúdos curriculares e também sobre o autoconhecimento com a 

educação emocional.   

Projeto felicidade: Com este projeto abriu-se o debate sobre as emoções e como 

elas podem nos ajudar ou então dificultar nossa relação com os outros. Este projeto 

originou-se a partir das especulações dos estudantes do integral sobre as formas 

possíveis e existentes de se relacionar e conviver com os outros e como cada um 

pode se relacionar consigo tendo em vista, respectivamente, a alteridade e o amor 

próprio. Como professora, preocupei-me em observar durante todo primeiro mês de 

aula, as condutas que os estudantes costumavam ter frente às situações de conflitos, 

desafios e também conquistas. É próprio desta faixa etária a busca por uma identidade 

bem aceita pelo grupo, então imposições e autoafirmação são frequentes e o diálogo 

tantas vezes não contemplam um discurso pacífico e cooperativo. Contudo, numa fase 

do desenvolvimento humano em que há tanta potencialidade e capacidade criativa, 

as crianças costumam ter ideias incríveis de solução de problemas e também ideias 

para o bem viver. Os encaminhamentos metodológicos seguem de acordo com a 

construção de uma sequência de atividades que contribuem para a problematização 

do tema. Além de realizarmos as atividades propostas, cada criança também foi 

convidada a criar meios pelos quais colocou em prática suas habilidades de acordo 

com suas potencialidades a fim de investigar como a felicidade se mostra ou se 
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constrói no cotidiano. Tivemos como principal referencial o conceito de felicidade 

aristotélico contrapondo a Eudaimonia e o Edon. Deste modo, ao longo do projeto 

analisamos todo contexto social ao que estamos inseridos e como nossas práticas 

interferem no meio e o modifica, assim como modifica também os seres que ali estão. 

Assim, nossas práticas do início ao fim deste projeto refletiram nosso crescimento 

pessoal, intelectual, social e integral. 

  

Construção de um currículo interdisciplinar voltado para o 
desenvolvimento de aspectos cognitivos, para a 
construção da autonomia, para o sentimento de pertença 
e para a corresponsabilidade. (UMBRASIL, 2017, p. 49) 

 

A articulação entre viver, aprender e ensinar é natural quando o 

currículo é antes pensado de forma integrada e em movimento. 

Projeto máquina de escrever e Minecraft: O som do toque dos teclados é peculiar 

e, para quem conhece, seja através de filmes ou ao vivo, o som não dá para confundir. 

Surgidas em 1714, esta invenção foi atribuída a Henry Mill. Ela ainda faz parte da 

rotina de algumas pessoas saudosista pela história da máquina de escrever, hoje na 

maior parte dos casos, substituída pela modernidade e praticidade do computador. Se 

você tem por volta dos quarenta anos, certamente é familiarizado com a máquina de 

escrever e pode até já ter feito curso de datilografia, e se orgulha muito por isso, se 

tem por volta dos trinta anos, também não lhe causa estranheza o assunto, mas, já 

não fez datilografia. Mas a conversa muda para aqueles que estão por volta dos 12 

anos: “o que é isso?”, “é uma impressora”?, “pra que serve?”. 

As crianças contemporâneas estão mergulhadas num mundo que é 

tecnológico, ter contato com a história das tecnologias e a origem das ferramentas 

que utilizamos no cotidiano atualmente, convida as crianças a olharem para o passado 

e resinificar alguns preconceitos com coisas antigas. 

Passado, presente e futuro são noções de organização temporal que 

nos localiza no tempo, porém, os elementos que estão sob a influência do tempo, 

estão imbricados. Demonstrar às crianças essa relação de integração com o que é 

atual e o que é antigo possibilita a sensibilização ao que é denominado e visto com 

preconceito como velho. 

Com este projeto, pretendemos proporcionar às crianças à 

experiência tátil, sonora e a vivência de como digitar um texto ali, onde não se deleta 
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e se faz necessário planejar toda a estrutura do texto antes de transcrevê-lo já que 

não é possível voltar e incluir um parágrafo entre os outros já escritos.  

 

Integração de diferentes manifestações dos saberes e 
áreas do conhecimento – a teoria e a prática, o espaço e 
o tempo – com as novas tecnologias, na e para a 
educação, visando atender às demandas contemporâneas 
por meio da criação de estratégias que possibilitem a 
relação entre os sujeitos, em ambientes virtuais ou não, e 
a criação de espaços de reflexão e o uso criativo e crítico 
das invenções tecnológicas. (UMBRASIL, p. 54, 2017). 

 

Esta atividade abriu uma experiência sensorial e atemporal para as 

crianças, escrevendo cartas na máquina escrever e reconstruindo coletivamente uma 

máquina pelo uso do jogo Minecraft 

Projeto crochê: Colocar a mão na massa é uma expressão bastante popular e 

utilizada por aqueles que querem comunicar a importância e a intensão em se 

envolver com alguma atividade, seja ela qual for, independente da área em que será 

produzida, intelectual ou fisicamente, por exemplo. 

Hoje em dia, essa expressão ilustra o quanto as atividades manuais 

enriquecem a experiência da prática por lidar com as questões materiais, estas que 

não são isentas de imprevistos o que requer atitude propositiva, iniciativa, busca por 

alternativas e planejamento. 

As nossas crianças estão inseridas num mundo acelerado, de 

respostas e resultados rápidos em que parece já não haver sentido dedicar-se a uma 

atividade que exija do praticante persistência e disciplina pois, há uma diversidade de 

outras possibilidades e atividades atraentes quem não exigem tanto suor ou 

movimento para fora da zona de conforto. E, colaborar com esse pensamento, é 

favorecer a naturalização da ansiedade em pequenas práticas cotidianas. 

Acreditamos que as atividades artísticas manuais agregam valor 

moral e intelectual a quem a pratica. Não podemos negar a eficácia dessas práticas 

no auxílio ao equilíbrio das emoções e combate a ansiedade e estresse, além de 

desenvolverem o que já foi dito anteriormente, valoriza à experiências de momentos 

de autoconsciência em oposição à ideia de resultados e metas rigorosos. 

Começa a se abrir uma nova percepção de mundo em que nem tudo 

sai como o planejado, embora haja a necessidade de se planejar algumas atividades 

do cotidiano, a vida é feita também de imprevistos e saber lidar com a inconstância é 
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necessário e ter atitude resiliente frente às diversas situações da vida, é muito 

benéfico. Entretanto, planejar, lidar com os imprevistos e replanejar, além de serem 

habilidades que proporcionam um olhar mais flexível para a vida, melhoram a 

autoestima pois, ver um trabalho iniciado, produzido e finalizado, causam sem 

dúvidas, a sensação de dever cumprido. As atividades manuais também favorecem o 

aumento da capacidade de concentração pois exige atenção e foco. Aqui temos uma 

forte conexão com as práticas de Mindfullness. 

Todas as coisas no mundo têm de certo modo uma conexão, 

dificilmente algo é desconectado ou isolado e independente. Por isso, este projeto não 

se limita apenas à prática do artesanato, o que também não haveria mal nenhum, já 

que o artesanato por si já favorece a sensação de tranquilidade e relaxamento. No 

entanto, sento um projeto educacional, o crochê será um recurso também de conexão 

com as áreas do conhecimento. 

Práticas de Mindfullness: A prática da meditação pode ser realizada por vários meios 

e os exercícios de respiração é uma das formas tão eficazes na busca do 

autoconhecimento e equilíbrio das emoções. Através dessa prática, todas as pessoas, 

independente se adultos ou crianças, a consciência se eleva para um nível de 

relaxamento que permite o acesso à compreensão de si e dos próprios sentimentos. 

 

Desenvolvimento de ações que levem os sujeitos a 
compreender a interdependência de todos os processos 
naturais, econômicos e sociais e assumir suas 
responsabilidades diante da casa comum, de modo que a 
educação se torne uma via de fortalecimento da cultura do 
bem viver, pautada nos princípios da harmonia entre todos 
os seres vivos. (UMBRASIL, p. 54, 2017). 

 

Se é esperado das crianças atitudes conscientes autorresponsáveis 

e também alteras, é necessário ensinar as crianças como sê-las. Pelo exercício da 

prática da concentração e foco que Mindfullness oferece, é que as crianças poderão 

expressar-se de forma mais consciente.  

Calendário de Metas: Entreguei uma folha preparada com o calendário para 

realização de metas. Convidei as crianças para a reflexão sobre o ano que passou, 

as coisas que conquistaram não apenas de forma material, mas também as coisas 

imateriais e pedirei que pensem em sonhos, metas que queiram atingir. É importante 

que as crianças comecem desde cedo a sonhar e a planejar meios para alcançar o 
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que se deseja. Focarei principalmente nas coisas imateriais, nos desejos de ordem 

abstrata. (Desenvolvido com a turma do Integral, numa quinta-feira, antes de 

iniciarmos o projeto.) 

Leitura todo dia: enviei pela agenda um bilhete solicitando que cada criança 

escolhesse um livro de literatura que lhe agradasse e trouxesse para o Integral pois, 

todos os dias, teríamos (no caso, temos) um momento reservado para a leitura. Seja 

por prazer ou para se informar, a prática da leitura aprimora o vocabulário e dinamiza 

o raciocínio e a interpretação. Se desejamos que as crianças construam o hábito pela 

leitura, devemos antes de tudo ser exemplos desta prática e oportunizar este hábito 

dia após dia. (Desenvolvido com a turma do Integral e Integral Flexível, matutino e 

vespertino, ao menos 20 minutos, todos os dias, normalmente às 17h ou logo após a 

conclusão da tarefa) 

Pasta de notícias: durante algumas semanas, fui anotando temas de assuntos que 

as crianças traziam para sala curiosas ou então com dúvidas. A partir disso pesquisei 

notícias atuais que expliquem e retratem aqueles temas. Assim iniciamos a pasta das 

notícias (notícias curtas, claras, de fácil compreensão). Solicitei via agenda que as 

crianças também trouxessem notícias para incorporarmos à pasta. Estar inteirado 

sobre os acontecimentos da sociedade certamente é fundamental para formar leitores 

dedicados e cidadãos bem-informados.  

Panfleto “Aprender é coisa que se aprende”: Os dias que antecedem uma prova 

são para a maioria das crianças bastante incômodos tanto por terem que se dedicar 

a mais aos estudos e principalmente por se sentirem inseguras sobre o próprio 

conteúdo. Sendo assim, considerei de primeira ordem orientar as crianças como e 

para que se estuda. Estudamos para realizar uma prova? Estudamos dias antes da 

prova? Decoramos o conteúdo? E depois da prova, o que fazemos com aquilo que 

estudamos? Para tanto, convidei as crianças a refletirem sobre esta questão e 

elaboramos juntos um panfleto que sugere, de forma clara e linguagem simples, ações 

que podem ajudar e orientar os estudos. 

 

Considerações 

 

O período integral tem se mostrado uma forma significativa de se 

desenvolver conhecimentos e se ampliar a visão de mundo das crianças contribuindo 

para as emancipações intelectuais.  
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Aqui relatamos as primeiras experiências desde a implementação do 

período integral no Colégio Marista de Londrina, em uma sala de aula. Consideramos 

a importância dessas memórias para que possa inspirar algumas possibilidades de 

trabalho em diferentes espaços escolares mas tendo em vista que esta, aqui relatada, 

não é a melhor ou a única forma de se fazer uma educação integral.  
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