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RESUMO - O CAIC/UEPG, escola de período integral, busca fortalecer e valorizar os saberes 
empíricos e científicos dos seus alunos, em uma proposta de perceber sua aplicabilidade na vida 
cotidiana, pensando o aluno em seus aspectos biopsicossociais. Este trabalho busca identificar a 
contribuição dos ateliês (Ludoteca, Expressão Corporal, Xadrez,Informática e Inglês) na 
complementação de conhecimentos que possam colaborar no desenvolvimento de atividades 
intelectualizadas de raciocínio lógico, ritmo, dança, ludicidade, conectividade em um mundo 
tecnológico, como também, possibilitando o incentivo ao conhecimento de uma língua estrangeira 
moderna (Inglês). Esse é o foco da Escola Reitor Álvaro Augusto Cunha Rocha – CAIC, que atende 
seus alunos no período integral. A situação problema se identifica por meio de dinâmicas de ensino 
que possam contribuir para a complementação do currículo em escola de período integral. Para tanto 
foi utilizado como procedimento metodológico um estudo teórico fundamentado em uma análise 
empírica da realidade, por meio de imagens fotográficas de atividades diversificadas, relatos de 
experiências baseados na história escolar nos momentos de ateliê e planejamentos dirigidos dos 
professores/estagiários que, desenvolvem atividades específicas em cada ateliê. As turmas são 
limitadas ao número de quinze alunos para facilitar o desenvolvimento das atividades. Ao preencher 
as horas no período integral por meio de ações educativas nos ateliês, juntamente com a 
Coordenação dos Ateliês, os professores/estagiários desenvolvem atividades direcionadas para 
complementação do currículo básico para a formação integral, com o intuito de ampliar o processo de 
ensino-aprendizagem colaborando com os professores de turma. Os teóricos que fazem parte desta 
análise são: Gonçalves (2006), Antunes e Padilha (2010), Visconti e Biagioni (2002), Azevedo (2004), 
Simons (2007), Brito (2003), Tatit (2003). A escola pública é vista nesta ação como uma proposta de 
ensino reconhecida nas atividades nos ateliês, valorizando, respeitando e promovendo uma 
identidade oriunda dos saberem populares estabelecendo um paralelo com saberes científico.  
 
PALAVRAS CHAVE – Educação Integral. Ateliês. Saberes Pedagógicos. 

 

                                                 
1
 Titulação: Mestre em Educação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG, cargo: 

Pedagoga do CAIC e e-mail do(s) apresentador: jacampos@uepg.br. 
2
 Titulação: Doutoranda em Educação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG, cargo: 

Diretora Geral do CAIC e e-mail do autor: audrey@uepg.br. 
3
 Titulação: Especialista, cargo: Assistente Social e e-mail do autor: ssantos@uepg.br. 

4
 Titulação: Especialista, cargo: Diretora da Escola Reitor Álvaro Augusto Cunha Rocha - CAIC e e-

mail do autor: su_hoppe@hotmail.com. 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 

 

2 

Introdução 
 
Percebe-se que o processo de discussão da escola em tempo integral em que relata a 

questão do tempo em que a criança passa na escola tem sido alvo de inúmeras críticas e teorias que 
embasam situações de evasão e repetência, sendo estas possíveis de serem contidas prolongando-
se o tempo na escola. Partindo dessa conotação entende-se que o tempo precisa ser associado a 
questão da qualidade com tempo, confrontando-se com a formação social do sujeito com sua história 
de vida na sociedade. É necessário pensar a escola de tempo integral como sendo um fator de 
desenvolvimento das potencialidades dos seus alunos para que dela saiam futuros cidadão ativos na 
sociedade em transformação. 

Conforme Gonçalves (2006) a educação integral é vista como facilitadora do 
desenvolvimento intelectual em que os sujeitos são donos dos seus saberes e, busca oportunizar 
condições em todas as dimensões oferecidas pela educação. O aluno não é apenas um coadjuvante 
do ensino-aprendizagem, ele se torna um protagonista. Nesse processo o aluno é visto em sua 
dimensão biológica, psicológica e social, atendendo as suas reais necessidades. Pensando nessa 
premissa o educando da escola em tempo integral é contemplado na sua afetividade, no respeito aos 
valores que trazem da família e, em sua percepção do corpo enquanto seres humanos em movimento 
e na sua mente pensando o equilíbrio psicológico.  

Nesse sentido a escola em tempo integral advém da proposta de ampliar a jornada escolar 
com atividades diversificadas preocupando-se, também com espaço adequado que propicie 
condições de aprendizagem tendo como foco a relação tempo-espaço oportunizando situações 
prazerosas em todos os seus momentos educativos. As ações educativas na escola integral favorece 
a expansão da jornada escolar, com o intuito de oferecer aprendizagens significativas e 
emancipatórias e, isso é promovido nas ações educativas dos ateliês. 

Educação integral é percebida por meio da valorização da condição multidimensional do 
sujeito que dela participa. Identifica este sujeito como um ser completo que possui um corpo, uma 
mente em desenvolvimento, um processo de relações e afetividades (GONÇALVES, 2006, p. 3).  
 
Objetivos 

 
De acordo com a dinâmica dos ateliês do CAIC/UEPG (Ludoteca, Expressão Corporal, 

Xadrez, Informática e Inglês), entende-se a importância de destacar a especificidade de cada 
proposta pedagógica dos ateliês, tais como: 

a) Ludoteca: desenvolver atividades livres através dos jogos simbólicos, de jogos de montagem 
e de encaixe, de brincadeiras, de desenhos, de contação e de audição de estórias, 
utillizando-se de recursos pedagógicos (fantoches, músicas, instrumentos musicais, 
parlendas, trava-línguas e outras), jogos cognitivos (conceitos geográficos, históricos, 
lingüísticos, matemáticos entre outros) e jogos e de encaixe (quebra-cabeças, blocos de 
construção, blocos lógicos). 

b) Expressão Corporal: perceber e desenvolver a linguagem corporal como uma forma de 
comunicação não-verbal, isto é, percepção de gestos, posturas, expressões faciais, 
movimento dos olhos e proximidade entre as pessoas. 

c) Xadrez: desenvolve atividades dirigidas através de jogos cognitivos de Matemática, jogos de 
tabuleiro, jogos com blocos lógicos, prática de jogos cognitivos. 

d) Informática: possibilitar o conhecimento em tempo real de informações, nas quais o 
desenvolvimento das tecnologias podem criar um ambiente cultural e educativo ampliado e 
manterem-se como fontes do conhecimento e do saber. 

e) Inglês: incentivar o conhecimento de uma língua estrangeira moderna (Inglês) valorizando a 
amplitude de possibilidades de comunicação com os demais países. 

 
Metodologia 

 
A metodologia pensada em uma abordagem de educação integral implica no compromisso 

de uma educação publica de qualidade. Por isso as ações integradoras de atividades formais que se 
encontram direcionadas nos ateliês subentende um trabalho articulado que promova o ensino que vai 
além dos muros da escola. A utilização de outros espaços lúdicos torna o cotidiano da escola 
prazeroso dando vida ao conhecimento formal. A fim de desenvolver o ser humano em toda a sua 
especificidade.  
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O CAIC/UEPG, por meio das práticas pedagógicas da Seção de Cultura proporciona 
momento de ação/reflexão/ação nas atividades diversificadas nos respectivos Ateliês pensando o 
lúdico como processo pedagógico. O trabalho desenvolvido está baseado nas Diretrizes Curriculares 
das respectivas áreas de conhecimento do Currículo Básico das Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental tendo como foco os temas geradores como opção teórico-metodológica indicando uma 
perspectiva emancipatória dos seus alunados, buscando temas significativos à realidade da sua 
clientela. 

Diante disso entende-se que cabe à escola valorizar inquietações feitas pelas crianças para 
que as mesmas possam aprofundar seus conhecimentos a respeito do mundo, da vida e da sua 
história. Conforme pensamento de Freire “pensamos que ensinar exige pesquisa, paciência e 
respeito”.   

Os ateliês procuram associar os saberes da vida dos alunos buscando elementos para 
construir seus planejamentos de ensino, selecionando textos para estudo, organizando as aulas a 
partir dos interesses dos alunos, como também, adequando os espaços e materiais de aprendizagem 
para que o conhecimento possa ser adquirido de forma agradável. 

Nessa perspectiva os encaminhamentos metodológicos dos ateliês embasam-se em qual 
concepção de educação em tempo integral se quer desenvolver, tais como: concepção de mundo (o 
aluno como um sujeito da história); concepção da escola (relação entre o conhecimento da escola e 
as experiências dos alunos); concepção de conteúdos e metodologias de ensino (conteúdos 
significativos e estratégias de ensino diversificadas de cunho dialógico); concepção de avaliação (por 
objetivos como diagnóstico do processo pedagógico). 

O CAIC/UEPG por meio dos Ateliês atendem os alunos da Educação Infantil e as séries 
iniciais do Ensino Fundamental (1ª a 4 ª séries) as propostas pedagógicas se concentram a partir dos 
interesses das crianças, tendo como foco a otimização do tempo e espaço, organizando horários em 
que todos os alunos possam ser beneficiados nas atividades em consonância com o PPP (Projeto 
Político Pedagógico) da escola. 

 
 

Resultados 
 
Os resultados dos ateliês são expressivos no cotidiano escolar da escola Reitor Álvaro 

Augusto Cunha Rocha – CAIC/UEPG, por se tratar de proposta pedagógica complementar das ações 
dos professores das respectivas turmas da escola. Os pontos positivos dos ateliês são relatados 
pelos professores de turma e os alunos no que se refere a: melhora o raciocínio lógico, colabora para 
o desenvolvimento biopsicossocial, adquire novas ferramentas de aprendizagem por meio da 
tecnologia, maior socialização entre as turmas, professores, equipe pedagógica e os estagiários-
professores. Por isso os ateliês possuem estratégias de ensino variadas e concepções específicas de 
ações, tais como: 

A ludoteca e xadrez desenvolvem atividades dirigidas através de jogos cognitivos de 
Matemática, Língua Portuguesa, Geografia e História e de jogos de tabuleiro, jogos com blocos 
lógicos. Esses ateliês favorecem a integração com o currículo e práticas pedagógicas. 

Conforme Azevedo (2004), o papel do educador é realizar a mediação entre o brinquedo e a 
criança. Nesta mediação de forte caráter lúdico, mas intencional, é o momento para conhecer cada 
criança em sua individualidade e, igualmente é o tempo para a interferência do educador para 
estimular o desenvolvimento infantil e a consequente aprendizagem. O ateliê da ludoteca e o xadrez 
são, portanto, um espaço do brincar livre que possibilita a aprendizagem indireta. 

De acordo com Simons (2007), na ludoteca e no xadrez é ofertado aos alunos 
conhecimentos de lógico-matemática, espacial, linguística, intrapessoal e interpessoal, uma vez que 
trabalha os conceitos de diferentes áreas do conhecimento e que possibilita a cada aluno o 
conhecimento e controle de si mesmo e a interação com os colegas. 

A expressão corporal desenvolvidas nos ateliês favorece a ampliação do conhecimento 
dança, comunicação, ritmo, música e  para que de posse deste saber, o aluno possa usufruir mais 
uma forma de comunicação e expressão. O ensino no ateliê centra suas atividades na arte enquanto 
expressão e enquanto conhecimento. O estudo na expressão corporal está em conformidade com a 
faixa etária dos alunos, se aprofunda tanto na perspectiva da arte enquanto expressão quanto na arte 
enquanto conhecimento.  

Acerca da importância do Ensino da Expressão Corporal pode-se perceber que é uma 
linguagem do corpo com suas possibilidades de movimento e tranquilidades, seus gestos e 
movimentos do corpo, posturas e habilidades organizadas em uma sequencia lógica com significados 
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distintos pensando no tempo e espaço que se quer idealizar como manifestação da totalidade do 
corpo do sujeito que dela se apropria para expressar sentimentos e ações.  

A expressão corporal desenvolve nos alunos o gosto pela harmonia e pela poesia do 
corpo, música e dança, favorecendo um universo de interpretações ao estagiário/professor que faz 
uso dessas situações para incentivar os alunos ao mundo do conhecimento científico. Brito (2003) 
destaca que, a produção musical ocorre por intermédio de dois eixos: a criação e a reprodução que 
por sua vez, garantem três possibilidades de ação: a interpretação, a improvisação e a composição. 
Essa dinâmica de possibilidades no ateliê favorece as ações do estagiário/professor que pode fazer 
uso desses conhecimentos no ambiente de sala de aula.  

Para Visconti e Biagioni (2002) os temas das músicas são retirados da cultura e aliado a 
canções que possuam todo o material para o ensino da música através de seus elementos som e 
ritmo os autores salientam que é importante que o tema escolhido conforme a cultura venha ao 
encontro dos anseios dos alunos. As aulas estão aliadas com teoria e prática, na perspectiva teórica 
enfatizar-se-á o conhecimento e na prática a expressão; contudo, nas duas perspectivas a ludicidade 
é a base do trabalho para a educação musical. 

O laboratório de informática tem a conotação de ressaltar que a aprendizagem humana 
está associada aos saberes já incorporado no sujeito ao longo de sua vida (conhecimentos 
empíricos), esta metodologia de ensino virtual, busca mesclar conhecimentos empíricos e formais. 
Portanto, fazem o profissional da educação ir além do conteúdo formal e transmitir conhecimentos 
diversificados, modernos e dinâmicos, buscando na educação à distância subsídios de 
aprimoramento profissional. 

Hoje, em um mundo conectado pela internet a educação a distância passou a ser rotina 
para muitos estudantes e professores. Aliando novas formas de conhecimento sobre como se 
aprende a equipamentos que permitem reduzir a distância, isto é visto, como uma mudança 
totalmente inovadora.  

As propostas dos ateliês não podem estar desconectadas do currículo, principalmente, em 
relação às disciplinas básicas (português e matemática). Os ateliês acontecem em consonância com 
os conteúdos curriculares de forma lúdica. Busca-se o interesse dos alunos em conformidade com os 
conteúdos básicos a serem desenvolvidos em sala de aula. 

O ateliê de inglês trabalha com práticas pedagógicas associadas a realidade dos alunos 
por meio de brincadeiras criadas pelas crianças e sociabilidade entre elas, partindo do interesse dos 
mesmos pelo ensino da Língua Inglesa. Percebe-se que o inglês está presente em todos os lugares 
(t.v.; embalagens, livros, ruas, jogos e outros) e, a escola não poderia estar dissociada a este 
movimento, por isso tornou-se importante o ensino da segunda língua na escola de tempo integral. 

A interdisciplinaridade no CAIC/UEPG acontece nos ateliês e nas atividades em sala de 
aula com os demais professores, pensando os objetivos propostos em todos os segmentos da escola 
e, buscando parcerias, perfil da sala de aula do ateliê, encontro de sujeitos com interesses comuns, 
possibilidades pesquisar sempre em busca de novas alternativas de mudança. 

A proposta do ateliê de Inglês estimula a convivência com uma nova cultura, desenvolve 
conceitos, auxilia na percepção visual, auditiva e oral, como também, favorece uma socialização 
entre as crianças que participam das atividades. As aulas são dinâmicas com aquisição de palavras 
novas, brincadeiras direcionadas, jogos específicos com utilização da língua, músicas para escutarem 
e cantarem em Inglês. Os conteúdos são adequados à faixa etária e se relacionam com a vivencia 
dos alunos, com isso a proposta é aprender cada vez mais. 

 
Conclusões 

 
A proposta da educação pública pautada na qualidade do ensino, também, esta centrada na 

escola de período integral, na ampliação da permanência do aluno na escola, nas possibilidades de 
conhecimento que adquire e nas relações interpessoais que acontecem entre os envolvidos no 
ensino-aprendizagem. Essa perspectiva valoriza o ser humano em sua condição biopsicossocial 
centrada na premissa da sua multidimensionalidade funcional. 

A temática proposta percebe a escola de período integral em uma perspectiva de 
valorização dos saberes científicos com os saberes empíricos, pensando esses em uma conotação 
lúdica. Por isso os ateliês oferecem possibilidades de complementação curricular em que a 
interdisciplinaridade permeia todo o processo de ensino-aprendizagem. 

Os ateliês constituem-se em um importante dispositivo pedagógico que dinamiza o processo 
ensino-aprendizagem, favorecendo práticas mais flexíveis estimulando participação e criatividade dos 
participantes. 
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O espaço/tempo é analisado conforme o aluno possa brincar e o educador/estagiário possa 
conhecê-la e ensiná-la por meio de atividades lúdicas do brincar e do jogar e assim maximizar o 
desenvolvimento e a aprendizagem. 
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