
E-mail para contato: rick.amaro75@hotmail.com IES: UNESA

Autor(es): Ricardo Eduardo Amaro

Palavra(s) Chave(s): Escola em tempo integral; política educacional; ciclo de políticas.

Título: A ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA CIDADE DE VITÓRIA E/S À LUZ DA ABORDAGEM DO CICLO DE POLÍTICAS

Curso: Pós-Graduação Stricto Sensu - Educação

Licenciaturas

RESUMO

A percepção de que a escola é o local apropriado para aprender, ensinar, trocar conhecimento, discutir, ouvir e ter acesso a novas experiências é 
consensual e abrange as mais diferentes interpretações da Educação ideal para o homem, portanto, o tempo ampliado de permanência da 
criança e do adolescente no ambiente escolar, proporciona, por meio de atividades complementares ao currículo básico, uma melhor formação 
física, intelectual e moral para os estudantes. O objetivo da pesquisa é analisar a política educacional de Escola em Tempo Integral da cidade de 
Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, por intermédio da abordagem do Ciclo de Políticas, enfatizando o papel dos agentes de 
implementação no contexto da prática e a ação crucial do Governo no processo político. Trata-se de pesquisa em andamento e busca examinar o 
processo de implementação da experiência político educacional da cidade de Vitória, focalizando também as alterações da política no ambiente 
legislativo. A investigação preenche o espaço não investigado da política educacional de Escola em Tempo Integral (ETI) no âmbito micro político 
educacional do estado do Espírito Santo e inova por utilizar a abordagem do ciclo de políticas desenvolvida por Stephen Ball e Richard Bowe. A 
metodologia de pesquisa ocorre em duas etapas: revisão de literatura sobre Escola em Tempo Integral e trabalho de campo, no qual serão 
entrevistados professores das ETI de Vitória por intermédio de roteiro semiestruturado. Os resultados da revisão de literatura demonstram que 
muito já se publicou sobre experiências de escola em tempo integral em diferentes espaços, mas ainda não se pesquisou sobre a experiência do 
Espírito Santo, focalizando o contexto da prática e as avaliações feitas no âmbito da comunidade escolar, envolvendo gestores e professores. A 
pesquisa em curso endossa a necessidade de pesquisa sobre a ETI e instiga a reflexão crítica sobre as ações do Governo e dos professores, na 
adoção do novo modal de ensino da rede pública municipal de Vitória/ES.
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