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RESUMO – O presente estudo tem por objetivo pesquisar qual é e se existe influencia da 
organização do tempo e espaço escolar no processo ensino aprendizagem. Será realizado como 
atividade do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE. Levara em conta alem do referencial 
teórico consultado os resultados de observação de alunos de turmas do 1º ano do ensino médio, 
entrevistam com os professores, equipe pedagógica e Direção escolar. Será ainda usado como 
referencia a cronobiologia que estuda os ritmos biológicos que se manifestam em todas as variáveis 
de um organismo e em todas as espécies vivas, desde unicelulares até o homem. Esses ritmos são 
um componente fundamental dos seres vivos. Assim através de pesquisa e observação será 
detectado se esses componentes influenciam na qualidade da aprendizagem. Pretende ainda 
desvendar se a forma de organização do tempo e espaço escolar influencia o processo de 
aprendizagem. A organização do horário escolar feita em função dos profissionais em educação e 
não do interesse coletivo, disciplinas que exigem mais atenção ou concentração colocada nos 
primeiros horários. Serão caracterizadas também questões relacionadas à disposição física do 
ambiente escolar tais como luminosidade e ventilação. Será ainda analisado o tempo curricular ou o 
tempo de programa escolar. Espera-se com os resultados obtidos propor alternativas eficientes na 
organização do tempo e espaço escolar com a conseqüente melhora do aproveitamento destes 
alunos e professores. Serão propostas inicialmente aos professores envolvidos referências sobre os 
ciclos e que serão estudados na hora atividade e nas reuniões pedagógicas. No segundo momento 
será organizado um questionário para o professor realizar em sala de aula e caracterizar os alunos do 
ponto de vista dos ritmos biológicos. Será apresentada então a Direção proposta de organização do 
tempo escolar a partir dos estudos realizados pelo corpo docente e observações realizadas em sala 
de aula.   
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