
PROJETO DE LEI MUNICIPAL N.º 084, DE 12 DE SETEMBRO DE 2022. 
 

 

Institui a Educação em Tempo Integral nas 

Escolas Públicas Municipais. 
 

 

Art. 1o - Fica instituída a Educação em Tempo Integral nas Escolas Públicas 

Municipais de Sarandi. 
 

Art. 2o - Art. 1o a Educação em Tempo Integral tem por finalidade contribuir para a 

melhoria da aprendizagem por meio da ampliação do tempo de permanência de crianças e 

adolescentes matriculados em escola pública municipal, mediante oferta de educação em 

tempo integral. 
 

Art. 3o - Considera-se Educação em Tempo Integral a jornada escolar com duração 

igual ou superior a sete horas diárias, durante todo o período letivo, compreendendo o tempo 

total em que os estudantes permanecem na escola ou em atividades escolares em outros 

espaços educacionais, incluindo-se o tempo destinado às atividades de alimentação, 

higienização e descanso. 
 

Art. 4o - A jornada escolar diária será ampliada com o desenvolvimento das 

atividades de acompanhamento pedagógico, experimentação científica, cultura e artes, esporte 

lazer, cultura digital, educação econômica, educação socioambiental, educação 

socioemocional, direitos humanos, práticas de prevenção e agravos à saúde, promoção da 

saúde e alimentação saudável, entre outras atividades. 
 

Art. 5o - As atividades poderão ser desenvolvidas dentro do espaço escolar, de 

acordo com a disponibilidade da escola, ou fora dele sob orientação pedagógica da escola, por 

meio do estabelecimento de parcerias. 
 

Art. 6º - São princípios da Educação em Tempo Integral: 
 

I - a articulação dos componentes curriculares com diferentes campos de 

conhecimento e práticas socioculturais; 
 

II – a constituição de territórios educativos para o desenvolvimento de atividades 

de ensino em tempo integral, por meio da articulação dos espaços escolares com centros 

comunitários, ginásios, praças, bibliotecas, parques, museus, centros históricos, associações, 

academias, clubes e organizações da sociedade civil; 
 

III – a integração entre políticas educacionais e sociais em interlocução com as 

comunidades escolares; 
 



IV – a valorização das experiências históricas das escolas em tempo integral 

como inspiradoras da Educação em Tempo Integral no município; 
 

V – o incentivo à criação de espaços educativos no território municipal; 

 

Art. 7o - São objetivos da Educação em Tempo Integral: 
 

I – promover o diálogo entre os conteúdos escolares e os saberes locais; 
 

II – favorecer a convivência e a coexistência entre os professores, alunos, pais, 

comunidade e a sociedade municipal; 
 

III – convergir políticas e programas de saúde, cultura, esporte, direitos humanos, 

educação socioambiental, divulgação científica, enfrentamento da violência, educação 

econômica, entre outras para o desenvolvimento do projeto político pedagógico da Educação 

em Tempo Integral. 

 

Art. 8o – A execução e a gestão da Educação em Tempo Integral serão 

coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação que conjugará suas ações com as escolas 

públicas municipais, com os órgãos públicos das áreas de esporte, cultura, ciência, tecnologia, 

meio ambiente e demais órgãos e entidades públicas municipais e da sociedade civil. 

 

Art. 9o – As despesas decorrentes da execução do projeto de Educação em Tempo 

Integral nas escolas públicas municipais correrão à conta de dotações orçamentárias próprias 

do orçamento da Secretaria Municipal de Educação. 

 

Art. 10 – A implantação da Educação em Tempo Integral deverá ser realizada de 

forma paulatina e gradual. 

 

Art. 11 – A implantação da Educação em Tempo Integral se dará de acordo com a 

disponibilidade das condições de infraestrutura e de recursos humanos do município. 

 

Art. 12 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

GABINETE DO PREFEITO DE SARANDI(RS), EM 12 DE SETEMBRO DE 2022. 

 

 

 

 

 

Nilton Debastiani 

Prefeito Municipal 
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Institui a Educação em Tempo Integral nas 

Escolas Públicas Municipais. 
 

 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: 

 

A Rede Municipal de Ensino atende 2.600 alunos nas etapas da Educação Infantil 

e do Ensino Fundamental. A Educação em Tempo Integral torna-se relevante para o 

Município, sobretudo em razão dos seguintes fatores: 

 

1º) A educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, segundo a 

Constituição Federal de 1988, devendo ser garantida de forma digna, gratuita, pública e de 

qualidade, enfim, é considerado como um direito fundamental assegurado a todos os 

cidadãos. Daí a importância de estar no centro do projeto de desenvolvimento local. 

 

Há reiteradas manifestações da legislação apontando para o aumento de horas diárias de 

efetivo trabalho escolar na perspectiva de uma educação integral: Constituição Federal, 

artigos 205, 206 e 227; Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n° 9.089/90; Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n° 9.394/96, artigo 34; Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Lei n° 

11.494/2007 

 

2º) A Lei Federal n° 13.005/2014 de aprovação do Plano Nacional de Educação - 

PNE, prevê, na Meta 6, a oferta da educação em tempo integral em cinquenta por cento das 

escolas públicas de educação básica, tendo sido referendada pelo Plano Municipal de 

Educação, aprovado pela Lei Municipal n°4431, de 24 de junho de 2015. 

 

O PNE apontou a ampliação da jornada escolar como um avanço significativo 

para diminuir as desigualdades sociais e ampliar democraticamente as oportunidades de 

aprendizagem. 

 

3º) Os avanços educacionais nos últimos anos, como, a universalização do acesso ao 

Ensino Fundamental para praticamente toda a população de 7 a 14 anos (98%); a ampliação do tempo de 

escolaridade do Ensino Fundamental de 8 para 9 anos; o aumento nos recursos para o atendimento ao 

ensino básico, distribuídos por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação - 

FUNDEB, e mais recentemente, a ampliação da obrigatoriedade da educação para a faixa etária de 4 a 

17 anos, apontam para um cenário de melhoria da qualidade da educação, que também poderá ser 

promovida por meio da escola de tempo integral. 



4º) A promoção dos cidadãos nos aspectos cultural e social, no uso dos serviços públicos e 

bens culturais, no desenvolvimento da identidade pessoal e cidadã, na autonomia e participação 

qualificada, contribuindo, simultaneamente, para o desenvolvimento do Município, uma vez que as 

práticas pedagógicas interdisciplinares poderão promover a atuação cidadã responsável; 

 

5º) A implantação da Educação em Tempo Integral contribuirá significativamente para a 

melhoria da qualidade da educação e do rendimento escolar, elevando os níveis de aprendizagem, na 

medida em que for desenvolvido um currículo integrador e emancipatório com aprofundamento e 

amplitude dos conhecimentos, em complexidade e abrangência, relacionados à realidade da comunidade 

local e à macroestrutura. 

 

6º) A Educação em Tempo Integral oportuniza ao educador o desenvolvimento de uma 

pedagogia de intervenção, interação e responsabilidade social mais efetiva e comprometida com a 

função precípua da escola. 

 

Portanto, considera-se que ampliar as oportunidades de aprendizagem, integrando 

diferentes saberes em espaços e tempos educativos diversos, trabalhando o conhecimento de forma a 

construir uma educação com aprendizagens mais significativas para a vida pessoal e cidadã é construir 

uma escola que se recria, se reconfigura, se amplia, se vivifica e avança para tornar-se mais plena, 

integral. 

 

E é com esta consciência e intenção que estamos apresentando o presente Projeto 

de Lei Municipal, pedindo que o mesmo seja apreciado e aprovado pelos Senhores 

Vereadores. 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO DE SARANDI(RS), EM 12 DE SETEMBRO DE 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Nilton Debastiani 

Prefeito Municipal 

 


