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Na atual sociedade moderna, a
mulher concilia seu papel de mãe com
o de profissional e contribuinte da renda
familiar.  Entretanto, o alvo das conse-
qüências acarretadas por esse novo tipo
de comportamento feminino são os fi-
lhos, já que no período de trabalho dos
pais, as crianças podem ficar à mercê do
casual e de suas próprias vontades, sem
limites. O sistema de ensino em período
integral surge exatamente para contor-
nar essa situação, permitindo aos pais
administrarem a vida em família sem
prejudicarem suas escolhas profissio-
nais, além de diminuir as chances de os
filhos ficarem ociosos, sem perspecti-
va de aprendizagem e aliciados por
oportunidades de marginalidade.

Em Arcos, o novo método foi im-
plantado na Escola Municipal José
Bonifácio Gonçalves, no Bairro Calcita,

em 26 de agosto de 2005, como proje-
to piloto na cidade e pioneiro na região.
Ele funciona da seguinte forma: os alu-
nos da fase introdutória (pré-primário à
quarta-série) participam de oficinas
multitemáticas durante a manhã e à tar-
de assistem às aulas da grade curricular,
e o inverso acontece com os estudantes
do ensino fundamental.

Os discentes chegam à escola às
7h20 e saem às 16h20. Nesse período,
eles recebem três refeições: café da
manhã, almoço e café da tarde, todas
preparadas com orientações de um nu-
tricionista. Com exceção dos estudan-
tes da sétima e da oitava série que op-
taram por almoçar em casa, os demais
se alimentam na escola. “Organizamos
os horários de forma que a circulação
dos alunos da fase introdutória não co-
incida com os do ensino fundamental”,
conta a diretora Sônia Beatriz Oliveira
Faria Carvalho. No intervalo, entre o
término do almoço e o início das aulas,
as crianças são acompanhadas por pro-
fissionais, que as orientam em jogos
pedagógicos e atividades lúdicas.

De acordo com Sônia Carvalho, a
escola integral era um sonho da  admi-
nistração municipal que foi executado
com sucesso. Ela explica que, inicial-
mente, o método foi aplicado em tem-
po semi-integral para os alunos se adap-
tarem aos poucos, sendo que eles ti-
nham aulas na parte da manhã, iam para
casa na hora do almoço e depois retor-

navam para escola.
A diretora diz ainda que esse padrão

de ensino ainda é novo, servindo, por-
tanto, de modelo para outras escolas da
região. Segundo ela, educadores de
Formiga, Bambuí e Luz já visitaram o
colégio para conhecer o sistema.

No início, foi uma experiência rica
e proveitosa para todos, diz Marilda
Resende, uma das supervisoras, porque
foi necessária a apresentação do projeto
para os pais, um trabalho de capacitação
e conscientização para com os profes-
sores e alunos. Somente após esses es-
clarecimentos é que as oficinas foram
implementadas.

OFICINAS
Apesar de serem opcionais, as ofi-

cinas pedagógicas e as atividades artís-
ticas, recreativas e esportivas são o
grande diferencial e o foco da escola de
tempo integral. Para os estudantes do
ensino fundamental são oferecidas ofi-
cinas de reciclagem, música, esporte,
xadrez, dança, artesanato, informática
e monitoria (português e matemática).
Para os alunos da fase introdutória, além
das que já foram citadas, eles participam
da “hora do conto”, que abrange tanto
a leitura quanto a dramatização e ex-
pressão corporal.

A supervisora pedagógica Marilda
Resende explica que o objetivo princi-
pal das oficinas, para as crianças de seis
a dez anos, é trabalhar a socialização.

Sônia Beatriz é a diretora da Escola
Municipal José Bonifácio Gonçalves
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“Queremos que elas aprendam a viver
em sociedade, a respeitar o outro, a di-
alogar e a cumprir regras. Assim, forma-
remos alunos críticos, verdadeiros cida-
dãos que sabem reivindicar direitos e
cumprir deveres”.  Para ela, é um desa-
fio trabalhar em tempo integral, já que
muitos hábitos dos estudantes têm de ser
mudados ou até mesmo inseridos. “Há
bons resultados, à medida que dificul-
dades de aprendizagem e comportamen-
to são sanadas”.

A oficina de informática é um grande
passo para a inclusão digital das crian-
ças, já que poucas instituições públicas
de ensino estão informatizadas no Brasil.
A escola recebeu em maio dez compu-
tadores, que são ligados em rede e têm
acesso à internet. A professora de infor-
mática Maria Inês Veloso diz que as
aulas se restringem a programas aplica-
tivos do pacote Office. Entretanto, para
tornar a aula mais didática e atrativa, ela
trabalha com projetos interdisciplinares.

Em comemoração ao dia das mães,
Maria Inês ensinou os alunos a fazerem
um livro de receitas no programa word.
As figuras e as receitas foram retiradas
da internet. “Os estudantes não tinham
noção de informática. Achavam que o
computador era uma espécie de brin-
quedo. Agora, eles já estão conscientes
de que a máquina é uma ferramenta de
trabalho essencial para o futuro profis-
sional de cada um deles”, comenta.

As canções também se tornaram
presentes na vida dos alunos da escola
de tempo integral. O professor Ramsés
dos Reis trabalha a música de forma
diferenciada em cada turma, diversifi-
cando entre o ensino de flauta doce,
canto coral e teoria musical. Ele acredita
que a educação é de extrema relevância
para a formação de uma criança e de um
adolescente, pois se descobrem talentos
e modela o caráter. Afinal, como Ram-

sés afirma, cada um é o que escuta.
Apesar das oficinas serem lúdicas,

algumas turmas não se adaptaram a
determinadas aulas. “Os alunos do en-
sino fundamental não se identificaram
com a oficina de artesanato e pintura,
enquanto que os da fase introdutória
gostaram bastante. Aumentamos a carga
horária de música e dança, que são as
que eles mais gostam. Estamos desco-
brindo aos poucos aquilo que dá mais
certo”, explica o secretário municipal de
Educação, Willian Alves Teixeira.

UM IDEAL PEDAGÓGICO E SOCIAL
O projeto da escola integral foi ela-

borado pela Secretaria Municipal de
Educação e pelas coordenadoras de en-
sino que compõem a pasta. Conforme
conta o secretário William Teixeira, na
região Centro-Oeste não havia nenhu-
ma escola municipal que houvesse aulas
o dia todo. A idéia de implantar o mé-
todo surgiu de um plano de governo do
prefeito Plácido Ribeiro Vaz, com o
objetivo de atender às questões sociais
e às necessidades pedagógicas de crian-
ças menos favorecidas, antes submeti-
das a riscos sociais. A Escola José Bo-
nifácio Gonçalves foi escolhia devido
ao bairro em que se localiza, o Calcita,
uma área com altos índices de margina-
lidade. “Lá, os resultados seriam mais
eficazes devido à urgência de algum
programa social”, observa William.

O primeiro passo para a execução
do plano educacional foi a adequação do
espaço físico da escola, visando não só
as necessidades das oficinas, como tam-
bém a educação inclusiva de portadores
de deficiência física. Foram construídas
salas maiores com intenção de se criar
um ambiente favorável para as aulas de
dança, música e teatro.

De acordo com o secretário, a refor-
ma era de extrema importância, pois o

estabelecimento abrigava aproximada-
mente 200 alunos e estava se preparan-
do para receber mais estudantes, além
do aumento de professores e funcioná-
rios. O investimento inicial, relativo às
obras, ficou em R$180.000. Atualmen-
te, a escola tem 378 alunos matricula-
dos e 71 funcionários, entre eles 45 são
professores. A Prefeitura tem um gasto
de R$ 800 por aluno.

Não houve concurso de seleção para
o corpo docente. Willian Teixeira diz
que foi feito um levantamento de todos
os profissionais da educação efetivos
que tivessem habilidades adicionais,
capacitados para ministrarem as ofici-
nas. Alguns dos docentes que apresen-
taram os requisitos foram incorporados
ao sistema da escola, e outros, como os
professores de informática, música e
dança, foram contratados.

Segundo o secretário, os resultados
da escola integral, que há oito meses
está em funcionamento, serão obtidos a
longo prazo. “Tem sido um aprendizado
contínuo para todos que estão envolvi-
dos de alguma forma nesse método de
ensino”.

A Prefeitura Municipal pretende
implantar o sistema de período integral
em outras escolas, entretanto, a repro-
dução do projeto em outros colégios vai
depender da Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias do Município (LDO).

Uma das supervisoras pedagógicas
das oficinas é Marilda Resende

São as oficinas que
diferenciam o

sistema de ensino
de período integral

do sistema
convencional. Elas

são voltadas para
atividades artísticas,

esportistas e
lúdicas. Os alunos

aprendem desde
artesanato e

reciclagem até
música e informática


