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RESUMO: 

 

O artigo enfoca as atividades extraclasses, como uma ferramenta para melhorar o ensino 

aprendizagem dos alunos. O objetivo deste texto é destacar a relevância das atividades 

extraclasses; contrastando os perfis de modelos em outros países, para realizar análises e 

reflexões sobre a execução destas tarefas implantadas no currículo das escolas brasileiras. As 

contribuições de autores como Lima (2014) e Gomes (2015) na descrição do contexto 

americano e japonês, respectivamente, auxiliam na compreensão das potencialidades deste 

procedimento. A pesquisa se dispôs da metodologia descritiva e exploratória para identificar 

as condições em que as atividades extraclasses no Brasil se desenvolvem (em especial na 

cidade de Votuporanga, localizada a noroeste do estado de São Paulo) e de pesquisas 

bibliográficas que respaldam o presente estudo. Com a atual pesquisa chegou-se a conclusão 

que o programa Mais Educação e os demais projetos adotados em algumas escolas não 

beneficiam a maior parte dos estudantes, que deixam de frequentar as aulas do contra turno, 

por não se encaixarem nas atividades propostas. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Atividades Extraclasses; Ensino Aprendizagem; Currículo Escolar. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O uso das atividades extraclasses aliadas à educação de tempo integral auxilia os 

discentes a aprenderem de forma contínua e prazerosa. Isso ocorre, pois os mesmos podem 

focar e dedicar a atenção às atividades que lhes têm significado, construindo assim seu 

próprio conhecimento, proporcionando uma formação que desenvolva várias potencialidades, 

a fim de que descubram suas aptidões e talentos naturais. 

Países como os Estados Unidos da América (EUA) e Japão, têm em seus currículos 

escolares atividades extraclasses obrigatórias e prezam bastante as habilidades adquiridas por 

elas. Os alunos têm o livre arbítrio para escolherem qual mais lhes agrada, tendo estímulo, 

foco, disposição e desempenho para exercê-las. 

Essa prática no Brasil ainda é muito escassa, contando com o programa Mais 

Educação em algumas escolas, além de outros projetos correlatos. Contudo, grande parte das 
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instituições escolares (apesar de terem uma infraestrutura boa e discentes com condições 

sócio econômica estáveis), também precisa de estímulo e de desenvolvimento para melhorar o 

rendimento em seu ensino aprendizagem. Estas unidades escolares (que não fazem o uso do 

programa extraclasse) não se dispõem a oferecer atividades que possam contribuir para a 

construção do conhecimento de seus alunos, ocasionando evasões escolares e até mesmo 

repetências ― causadas muitas vezes pelo desinteresse nas aulas regulares oferecidas, ― 

desmotivando o aluno a refletir, criar e até mesmo saciar suas curiosidades e interesses 

particulares em determinado campo de conhecimento. 

 

1.1. Objetivo 

 

Demonstrar a importância das atividades extraclasses para o ensino aprendizagem dos 

alunos, ressaltando quais os benefícios que essas atividades trazem aos mesmos, tanto na área 

acadêmica, quanto na vida social. Afinal, um dos objetivos da escolarização é preparar os 

jovens para atuar na comunidade, a partir da identificação com os diversos saberes aprendidos 

na escola, que auxiliarão na identificação de problemas e na elaboração de estratégias para 

resolvê-los. 

 

1.2.1. Objetivos Específicos 

 

A partir do exposto no tópico acima, o desmembramento do objetivo geral traz as 

seguintes ramificações:  

  Apresentar outros contextos que desenvolvem atividades extraclasses, como o que 

ocorre nos países dos Estados Unidos da América e o Japão; 

  Refletir sobre a importância de escolher adequadamenteas atividades, bem como sua 

acessibilidade respeitando todo tipo de subjetividade e expressão; 

  Mostrar, dentro da realidade brasileira, como o programa Mais Educação funciona nas 

escolas de tempo integral, tecendo comentários a respeito dos aspectos positivos e negativos 

deste segmento. 
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1.2. Metodologia 

 

O percurso deste trabalho apresenta a pesquisa bibliográfica retratada nas citações de 

autores e legislações sobre o assunto; além das reflexões feitas por mim ao longo do texto, 

oferecendo um direcionamento de pesquisa mais amplo dentro do tema abordado. 

Elenca também a pesquisa de caráter descritivo e exploratório, para identificar as reais 

condições relacionadas às atividades extraclasses no Brasil, trazendo a discussão dos aspectos 

positivos e negativos; desde a execução até os resultados apresentados. 

Por fim traz ainda uma particularidade de pesquisa de campo, uma vez que descreve a 

investigação realizada com alunos e professores, para obter dados sobre as atividades 

extraclasses realizadas em uma escola de tempo integral na cidade de Votuporanga. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo aborda alguns autores que defendem o uso das atividades extraclasses. 

Tais aspectos são pertinentes ao assunto, pois reverbera as vantagens já expostas nas páginas 

anteriores.  

Além disso, apresenta outros contextos em que as propostas de contra turno são 

utilizadas com êxito. A explicitação deste subitem é importante para situar o leitor sobre 

outras abordagens do mesmo tópico, enquanto possibilita enxergarmos a questão em estudo 

sob várias perspectivas, como segue abaixo. 

 

2.1.  Sobre as atividades complementares 

 

As atividades extraclasses são de suma importância para o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos, pois permite ao docente uma ampla prática pedagógica ao mediar o 

conhecimento. Ao estudante, propicia autonomia para construí-lo por si, através de reflexão, 

já que as atividades serão desempenhadas com prazer, foco e determinação, evitando a evasão 

escolar por meio de desinteresse e desmotivação.  

O nome extraclasse se dá por serem atividades realizadas fora do horário escolar, 

habitualmente nas próprias dependências da escola (que por sua vez, é considerada a segunda 

casa do aluno). Sendo assim, as tarefas neste período visam instigar os alunos a buscarem 

suas curiosidades e interesses, motivando-os a romperem suas próprias barreiras e a se 

desafiarem. 
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A relevância deste assunto é justificada pelas palavras de Quézia Bombonatto, presentes 

no Portal do Professor, edição 33: 

 

As atividades complementam e enriquecem a vivência acadêmica e favorecem o 

processo de formação e que toda atividade cumprida dentro de um projeto pré-

elaborado, seja um trabalho de estimulação cognitiva nas diferentes áreas, seja de 

atividades de desenvolvimento sócio afetivo, traz um ganho significativo tanto no 

desempenho acadêmico quanto na formação geral do indivíduo. Fazem parte desses 

trabalhos aulas de reforço de conteúdo programático, oficinas de artes (teatro, 

música, artes plásticas, dança), esportes, arte culinária, artesanatos, marcenaria e 

feiras culturais,entre outras atividades. (BOMBONATTO, 2010) 

 

 

Ou seja, as tarefas devem ser multidisciplinares, para que haja, efetivamente, a 

formação ampla e completa deste indivíduo em formação. Com o uso das oficinas descritas, 

espera-se atuar em diferentes âmbitos, para que o discente consiga vislumbrar as inúmeras 

alternativas de atuação em sua vida adulta. A valorização de ações manuais, artísticas, 

tecnológicas e afins possibilita esta interpretação. 

Outros autores que contribuem para este entendimento são Bardagi, M., Lassance, M. 

C. P., Paradiso, A. C., & Menezes, I. A. (2006) quando afirmam: 

 

 

Sabe-se que as atividades extraclasses relacionadas ao ensino superior cumprem um 

papel importante nessa passagem de estudante a profissional. Alguns estudos 

indicam que os alunos que se engajam em atividades que vão além da presença em 

sala de aula, como estágios, monitorias e pesquisas apresentam indicadores positivos 

de desenvolvimento de carreira. 

 

 

2.2. Atividades Extraclasses em outros países 

 

 

Países distintos tanto cultural quanto geograficamente falando possuem algo em 

comum na educação: o desempenho exemplar das atividades extraclasses. 

Vários países da América do Norte são adeptos da obrigatoriedade das atividades 

extraclasses. Em específico os EUA, que preza bastante as habilidades desenvolvidas nessas 

atividades: no aspecto musical (com aulas de instrumentos musicais da preferência do 

estudante), ou esportivo (voltado para a formação de atletas de diversas modalidades, como 

por exemplo, o atletismo). Nesse sentido, terá oportunidade de adquirir uma ampla 
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experiência em atividades extraclasses como uma pessoa disposta a aprender, antecipando 

suas atitudes e pensamentos referentes à aprendizagem (BENASSI, 2014 apud LIMA, 2014). 

Conforme dito por Benassi (2014 apud LIMA, 2014) o objetivo não é apenas formar 

profissionais bons, mas lapidar imensos líderes, por tal razão, demonstrar a importância dos 

ensinamentos extraclasses tornando-os diferencial em quesito desempate para o ingresso nas 

Universidades. 

Aprofundando mais o assunto no continente Asiático tomando o Japão como exemplo, 

a educação japonesa possui um sistema de ensino rigoroso, mas ao mesmo tempo cheio de 

oportunidades. 

A partir de informações fornecidas pela Embaixada... (2012) as escolas primárias do 

Japão adotam a frequência obrigatória a partir dos seis anos, e 99% destas escolas são 

instituições públicas. Apenas um professor é determinado para cada turma sendo responsável 

por ensinar a maioria das matérias (com exceções geralmente em matérias como música e 

arte). 

Em 2011, o número máximo de uma turma em uma escola pública de ensino 

fundamental era de 35 discentes para a 1ª série e 40 para outras séries. Em princípio, as salas 

não fazem qualquer separação baseada nas habilidades estudantis demonstradas, mas para 

freqüentar determinadas matérias é possível dividir os alunos em grupos que levem o nível de 

proficiência em consideração. O currículo escolar é composto das seguintes matérias: língua 

japonesa, estudos sociais, aritmética, ciências, estudos do ambiente biológico, música, arte e 

artesanato, educação física e serviços domésticos. As exigências curriculares também incluem 

atividades extraclasses, um curso de educação moral e estudos integrados, que cobrem uma 

grande variedade de assuntos (estudos internacionais, meio ambiente, atividades voluntárias, 

etc.). Além de aprenderem os dois sistemas silábicos japoneses, os alunos aprendem também 

no mínimo 1.006 ideogramas
2
 chineses até o final da sexta série, sendo que ensinar a ler e a 

escrever são as partes mais importantes do currículo. 

No Ensino Fundamental a frequência é obrigatória por três anos. Segundo a 

Embaixada... (2012) mais de 90% das escolas de ensino fundamental são instituições 

públicas. Todos os anos as turmas são compostas por até 40 alunos (o tamanho médio de cada 

turma em 2010 era de 29,4 alunos), nas quais as crianças receberão as aulas. A maioria das 

aulas não tem nenhuma separação baseada nas habilidades estudantis, mas algumas escolas 
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implementaram sistemas de divisão de turmas em diferentes níveis para aulas de matemática e 

inglês. O currículo inclui as seguintes matérias obrigatórias: língua japonesa, estudos sociais, 

matemática, ciências, uma língua estrangeira (quase sempre inglês), música, belas artes, saúde 

e educação física, e artes industriais ou serviços domésticos. No Ensino Fundamental as 

exigências curriculares também incluem atividades extraclasses, um curso de educação moral 

e estudos integrados. 

A frequência no Ensino Médio é opcional. Em 2010, 98% de todos os estudantes de 

ensino fundamental entraram no ensino médio, sendo que aproximadamente 74% dessas 

escolas são públicas. A passagem para esse nível de ensino é baseada em uma prova de 

desempenho, havendo uma competição intensa entre alunos para se ingressarem nas melhores 

instituições. Os estudantes que frequentam escolas com ensino fundamental e médio 

integrados não precisam passar pelos exames de admissão ao ensino médio, mas o número de 

escolas unificadas no sistema público escolar ainda é relativamente pequeno. O currículo do 

ensino médio inclui as seguintes matérias obrigatórias: língua japonesa, geografia e história, 

educação cívica, matemática, ciências, saúde e educação física, arte, língua estrangeira, 

economia doméstica e informação. Atividades extraclasses e estudos integrados também são 

exigidos. Os estudantes que participam de programas vocacionais especiais também fazem 

cursos em sua área de estudo (empresarial, arte industrial, agricultura, etc.) e cumprem menos 

horas de estudo nas matérias do currículo básico em comparação aos alunos regulares 

(EMBAIXADA..., 2012). 

Como pode se notar, as atividades extraclasses são obrigatórias na educação japonesa, 

estando presentes em todas as escolas públicas e em todos os níveis escolares. Conforme 

demonstrado na tabela abaixo: 

Tabela I – Porcentagens de escolas públicas no Japão e informações sobre os níveis escolares. 

  INSTITUIÇÕES QUANTIDADE 
DURAÇÃO INGRESSO 

ATIVIDADES 

EXTRACLASSES 

OBRIGATÓRIAS 

  PÚBLICAS ALUNOS POR SALA 

ENSINO 
99% ATÉ 35 6 ANOS OBRIGATÓRIO 

PRIMÁRIO 

ENSINO 
90% ATÉ 40 3 ANOS OBRIGATÓRIO 

FUNDAMENTAL 

ENSINO 

MÉDIO 
74% ATÉ 40 3 ANOS 

OPCIONAL "EM 

2010 98% DOS 

ESTUDANTES DO 
E.F. 

INGRESSARAM 

NO E.M." 

Fonte: Embaixada do Japão no Brasil, 2012.  
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Visam formar o aluno em todos os sentidos, considerando a ideia de que tanto 

interesse leva ao aprendizado. 

Segundo Gomes (2015), em uma escola pública localizada em Kawasaki perto de 

Tóquio (Japão), são ao todo 25 atividades extraclasses gratuitas, divididas entre esportivas e 

culturais. As mesmas não são obrigatórias, porém mais de 1.000 alunos totalizando 90% 

participam por livre espontânea vontade podendo escolher quais atividades querem fazer. As 

atividades são feitas por estudantes de vários anos e faixa etária, contribuindo assim, para uma 

maior integração escolar. A direção da escola junto com os pais e alunos discute as atividades 

extraclasses que serão dadas durante o ano letivo. Segundo Gomes (2015), o diretor da 

instituição prefere que os alunos fiquem na escola por mais tempo desempenhando trabalhos e 

atividades que gostam e sentem prazer, ao invés, de ficarem em casa ou na rua sob o poder do 

celular ou computador, por muitas vezes isolados dos amigos e familiares. Nesta escola, a 

maioria dos discentes permanece nove horas dentro da Instituição, tendo o horário de saída às 

18h30min, entretanto, o interesse dos alunos é revertido em conhecimento. 

Os professores aproveitam o entusiasmo dos mesmos para desenvolverem projetos que 

tenham um valor significativo para a aprendizagem dos discentes, como por exemplo, o curso 

estudo sobre trens - onde a professora usa o gosto que os alunos têm sobre trens para 

pesquisar cidades japonesas, criando cenários e miniaturas de prédios por onde correm os 

trenzinhos -. Dentre as atividades propostas estão: o tênis, o futebol, o ensaio para as líderes 

de torcida, judô, aula de música, kendô, entre outras (informação verbal).
3
 

 

2.3.  Atividades Extraclasses no Brasil 

 

Ainda que no Brasil sejam escassas e sem obrigatoriedade no currículo, algumas 

instituições adotam o projeto de período integral com atividades complementares que podem 

contribuir para o ensino aprendizagem dos discentes se utilizado de forma correta. 

A implementação do Programa Mais Educação (2007) em diversas escolas públicas 

tem como objetivo promover a educação integral no Brasil contemporâneo. Há uma série de 

atividades oferecidas divididas em categorias: acompanhamento pedagógico, meio ambiente, 

esporte e lazer, direitos humanos em educação, cultura e artes, cultura digital, promoção da 
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 Informação verbal concedida por Márcio Gomes, no dia 15 de junho de 2015 em uma reportagem direta do 

Japão para o Jornal Nacional.  
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saúde, educomunicação (utilização de meios de comunicação para gerar informação e 

educação), investigação no campo das ciências da natureza e educação econômica.  

Podem ser consideradas extraclasses, porém tem o intuito de diminuir a desigualdade 

educacional e atender os alunos mais vulneráveis ou séries/anos que apresentem abandono ou 

repetência (MINISTÉRIO..., 2007). Excluindo aqueles alunos que potencialmente cresceriam 

tanto no âmbito escolar quanto profissional e que poderiam estar se beneficiando dessas 

atividades e aprimorando seus conhecimentos. 

 

3. PESQUISA DE CAMPO 

 

Com base nos dados citados, realizou-se uma pesquisa exploratória na escola C.E.M. 

Prof. Faustino Pedroso no município de Votuporanga (localizada a noroeste do estado de São 

Paulo) para verificar as reais condições da aplicação das atividades extraclasses nas escolas de 

tempo integral. A pesquisa se pautou no diagnóstico da escola do município de Votuporanga. 

Para o levantamento dessas informações foi usado como instrumento de pesquisa a 

observação e a interação com os alunos e professores. Tinha como objetivo verificar a 

aplicação das atividades e seu processo de escolha levando em consideração a satisfação dos 

alunos em relação às atividades extraclasses oferecidas, dando maior credibilidade e certeza 

às informações aqui fornecidas. 

 

3.1.  Caracterização da escola 

 

A instituição possui cerca de 420 alunos todos regularmente matriculados. Atualmente 

atende alunos de diferentes estruturas familiares.  

Há doze salas de aula no período da manhã e sete à tarde, a escola atende somente o 

ensino fundamental ciclo I (de 1º ao 5º ano). 

 Só podem participar do projeto alunos cujos pais trabalham e não podem ficar com os 

mesmos em casa, sendo assim, um comprovante do trabalho deve ser apresentado na diretoria 

da instituição para que seja feita a matrícula do aluno nas atividades. Ou seja, ele não é 

estendido a todos os discentes, conforme ocorre nas escolas de outros países. 
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3.2. Caracterização do Projeto Escola de Tempo Integral 

 

O projeto Escola de Tempo Integral (ETI) antigamente conhecido como Clube da 

Turma é realizado na escola há mais de cinco anos e funciona nos dois turnos, sendo das 

08h00min às 12h00min e das 12h30min às 16h30min. Atualmente há 15 professores 

distribuídos em 10 atividades extraclasses que variam de esportivas até artesanal.  

Segundo dados colhidos no mês de maio de 2016 pela secretaria da escola, cerca de 

187 alunos participam do projeto na parte da manhã e à tarde. Como as atividades são 

oferecidas em período inverso às aulas, os alunos já ficam na escola para frequentarem as 

aulas regulares tendo direito a almoçarem antes das mesmas.  

 

3.3. Descrição das atividades 

 

As atividades propostas são:   

 

1. Judô – É realizado duas vezes na semana de segunda e sexta-feira e tem 

duração de uma hora cada aula. A aula é aplicada por um professor de educação física 

capacitado para dar aulas de judô (fez curso com a duração de 40 horas). 

2. Informática – É realizada todos os dias na parte da manhã e apenas de quinta e 

sexta-feira na parte da tarde, tem duração de cinquenta minutos. A aula é dada por um docente 

técnico em informática que não possui graduação em pedagogia. 

3. Artesanato – É realizado todos os dias, porém de segunda e quarta-feira na 

parte da manhã e segunda, quinta e sexta-feira na parte da tarde as aulas são duplas. Tem 

duração de cinquenta minutos. A aula é lecionada por uma docente que atua na área do 

artesanato por aproximadamente dez anos. 

4. Reforço – É realizado de segunda, quarta e sexta-feira na parte da manhã 

apenas para alunos do 4º e 5º ano e na parte da tarde os alunos do 3º ano, tem duração de 

cinquenta minutos. A aula é ensinada por uma docente PEB I, que atua com carga 

suplementar. Ou seja, no período inverso, trabalha em sala regular com carga horária de trinta 

e duas horas.   

5. Aula de Matemática – É realizada na parte da manhã de quinta e sexta-feira e 

na parte da tarde de terça, quinta e sexta-feira, tem duração de cinquenta minutos. A aula é 

ministrada por uma docente PEB I, que atua com carga suplementar. Ou seja, no período 

inverso, trabalha em sala regular com carga horária de trinta e duas horas.   
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6. Educação Ambiental – É realizada na parte da manhã de segunda, terça e 

quarta-feira e na parte da tarde de segunda e terça-feira. Tem duração de cinquenta minutos. A 

aula é praticada por um docente PEB II com formação em ensino superior. 

7. Recreação – É realizada de segunda-feira na parte da manhã e apenas de quarta 

e sexta-feira na parte da tarde, tem duração de cinquenta minutos. A aula é preparada por um 

professor graduado em educação física. 

8. Língua Portuguesa – É realizada de segunda, terça e quarta-feira na parte da 

manhã e de quarta e quinta-feira na parte da tarde, tem duração de cinquenta minutos. A aula 

é instruída por uma docente PEB I, que atua com carga suplementar. Ou seja, no período 

inverso, trabalha em sala regular com carga horária de trinta e duas horas.   

9. Educação Física – É realizada apenas de quarta e quinta-feira na parte da 

manhã, tem duração de cinquenta minutos. A aula é ministrada por um professor graduado em 

educação física. 

10. Flauta – É realizada apenas de segunda-feira, tem duração de duas aulas. Os 

alunos saem da escola às 08h00min em uma van que os levam até a Concha Acústica, onde é 

aplicado o ensinamento. A aula é dada por um técnico que possui conhecimento neste 

instrumento musical. 

As atividades são obrigatórias com exceção da flauta, que precisa conter um número 

considerável de alunos para que seja realizada. Tendo em vista que ela é feita fora do 

ambiente escolar (na Concha Acústica por duas horas), não fiz a observação da mesma. 

 

 

3.3. Relato da observação 

 

Ao todo, foram quatro visitas de observação, realizadas nos dias 07, 08, 09 e 10 de 

novembro no período da manhã. A pesquisa deu início no dia 07 de novembro de 2016.  

Os alunos chegam à escola por volta das 08h00min e já são encaminhados para suas 

atividades. Os professores são pontuais e recebem muito bem seus alunos quando chegam. Os 

alunos são divididos em A, B, C e D, cada letra equivale a um ano/série do ensino, 

dependendo da quantidade de alunos alguns professores intercalam as turmas em suas aulas. 

A troca de turma é feita no pátio junto com o professor de cada atividade.  

Os estudantes do projeto participam do intervalo que ocorre das 09h50min às 

10h10min junto com os estudantes regulares. Após o recreio, os discentes trocam de turmas 

duas vezes – totalizando quatro horas de atividades diárias. Por volta das 11h50min os 
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estudantes almoçam e ficam acompanhados dos professores até o sinal das 12h10min, 

finalizando o horário do período integral. 

 

4. ANÁLISES 

 

 Abaixo verificaremos sob quais condições são realizadas as atividades do Período 

Integral. Para possibilitar um estudo mais particularizado, efetuaremos tais análises em dois 

tópicos, conforme segue: 

 

4.1. OBSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E DA EQUIPE ESCOLAR 

 

A instituição possui recursos físicos excelentes para a realização do projeto e 

professores devidamente qualificados, porém a gama de atividades proposta ainda é muito 

restrita e não conta com a participação dos pais e alunos na escolha da mesma, tornando-se 

semelhante ao Programa Mais Educação, onde os alunos são obrigados a participarem de 

todas as atividades oferecidas, não obtendo sucesso nos projetos. 

Há uma falta de organização e disciplina no intervalo, maior parte das crianças fica 

aglomerada no pátio da escola e os demais correm pelos corredores podendo provocar um 

acidente. A limpeza do ambiente escolar, tais como corredores e pátio deixam a desejar, no 

momento da observação notei apenas uma funcionária (serviços gerais) fazendo a 

higienização. Há apenas uma inspetora de alunos que fica na entrada da instituição, ou seja, 

como a portaria não pode ficar sem ninguém, a mesma quase nunca acompanha as visitas pela 

escola quando é necessário. 

 

4.2. OBSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DOS PROFESSORES 

DO PROJETO INTEGRAL 

  

Para uma melhor visualização dos itens elencados na sequência, elaboramos uma 

tabela, indicada como: 
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Tabela II - Aspectos Positivos e Negativos das Atividades Observadas. 

ATIVIDADE ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

JUDÔ - A postura do professor com a 

disciplina, incutindo o respeito e o 

bom comportamento exigido pela 

modalidade. 

- Tanto os alunos quanto o professor 

utilizam quimono. 

- Os alunos praticam sobre um 

tatame de EVA próprio para a 

realização da atividade. 

- Pouca participação das meninas 

nesta atividade. 

 

 

INFORMÁTICA - O professor é atencioso com os 

alunos. 

- Falta de monitoramento e 

intervenção nas atividades. 

ARTESANATO  - Utilização de materiais fácil acesso. 

- Uso de materiais reciclados para 

elaborar e itens que podem ser 

usados pelos alunos (pulseiras, porta 

objetos, tapetes de crochê, enfeites 

de natal, dentre outros). 

- Os discentes não possuem 

autonomia para fazer as 

atividades; pois são impostas 

pela professora. 

 

REFORÇO 

ESCOLAR 

- Visa melhorar as habilidades de 

leitura / escrita, auxiliando na 

alfabetização. 

- Atendimento personalizado. 

- A professora é atenciosa com os 

alunos. 

- Falta de comunicação com a 

professora da sala regular sobre 

os avanços e dificuldades dos 

alunos. 

AULA DE 

MATEMÁTICA 

/ PORTUGUÊS 

- São atenciosos com as crianças. - Falta de recursos alternativos 

para chamar a atenção dos 

discentes – usam só lousa 

tradicional e atividades no 

caderno. 

EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

- Sair do ambiente escolar para 

conhecer / praticar o que é aprendido 

em sala regular. 

- As atividades são exclusivas do 

público do Projeto, excluindo os 

demais alunos dos passeios 

ecológicos. 

RECREAÇÃO / 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

- O docente realiza jogos 

cooperativos, atividades recreativas. 

- Falta de incentivo para a 

realização de atividades 

diferenciadas, como: teatro, 

dança, apresentações – já que 

também estão presentes no tema 

RECREAÇÃO. 
Fonte: Próprio autor. 

 

Com a pesquisa em questão, pude perceber que maior parte dos docentes mesmo 

sendo qualificados para exercer suas funções, não possui motivação e interesse em 

desenvolver projetos ou atividades que instiguem os discentes a ampliarem e construírem seus 

próprios conhecimentos.  
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Há uma falta de sistematização e empenho nas atividades, pois muitas vezes um 

projeto poderia estar sendo desenvolvido com os alunos que realmente se interessam, como 

por exemplo, pela educação ambiental, entretanto os alunos estão desempenhando algo 

disperso do foco da atividade por falta de motivação e disciplina que deveriam ser oferecidas 

pelo docente. Com isso acaba-se perdendo uma grande oportunidade de trabalhar um projeto 

importante e significativo que teria papel fundamental na formação dos alunos.  

A maioria dos discentes não leva a sério e muitas vezes não querem participar das 

aulas, observei nitidamente esse fato na aula de informática, onde a ação principal era assistir 

vídeos no Youtube ou visitar sites de redes sociais. Enquanto o docente estava em um 

computador, os alunos eram instruídos a acessarem um site de jogos de raciocínio, sem 

nenhum tipo de intervenção. Levando em consideração a variedade de atividades que poderia 

estar sendo desempenhadas, essa atitude acaba sendo inaceitável, tanto em respeito aos pais e 

alunos, quanto à própria instituição.  

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

De fato as atividades extraclasses contribuem para uma aprendizagem mais 

significativa, onde os alunos serão beneficiados com conteúdos prazerosos e motivados a 

frequentarem as aulas, inspirados a correrem atrás daquilo que almejam. Desenvolverão os 

aspectos sociais, físicos e cognitivos tendo autonomia para construir seu próprio 

conhecimento.  

Em uma breve comparação entre as instituições de ensino dos EUA, Japão e Brasil, a 

formação do aluno nos países de primeiro mundo é de fato o fator mais importante para os 

profissionais da educação, diferente do Brasil – levando em conta o Programa Mais Educação 

(2007) e a pesquisa de campo realizada na cidade de Votuporanga – que infelizmente ainda 

não possuí esse olhar de que o aluno deve ser o foco da aprendizagem e de que a instituição 

como um todo deve abrir todas as portas para receber as pedras brutas que serão 

cuidadosamente lapidadas e sairão valiosos diamantes, ou seja, preparar os alunos para o 

exercício pleno da cidadania e conscientizá-los, formar um aluno pensante e despertar o que 

há de melhor em cada um, estimulando para que se torne único e busque cada vez mais o 

aprendizado. 
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Conforme dito por Grispino (2000): “O aluno é o vetor que traz para a escola o 

assunto, o tema. Analisa-se o conhecimento à luz de quem aprende e não de quem ensina. 

Quanto à ação, tira-se o foco do professor e passa-se para o aluno”.  Porém, o que pode ser 

observado é que os alunos e os pais não influenciam na escolha das atividades oferecidas na 

escola, sendo assim, o aluno não se expõe a aprender algo que ele queira ou que o motive nas 

aulas regulares, que ele possa se dedicar. E com isso, os projetos acabam não obtendo 

sucesso. 

As escolas não possuem suporte para garantir a execução com autonomia das 

atividades extraclasses, seguem um sistema padrão de atividades, não tendo liberdade para 

fazer uma sondagem com todos os alunos e pais da escola para saber o que seria mais 

significativo para ajudar na aprendizagem dos alunos.  

Ainda segundo Grispino (2000) “As atividades extraclasses, extra-escolares favorecem 

a educação integral, auxiliam o desenvolvimento dos aspectos comportamentais na formação 

de valores, ao mesmo tempo que trabalham os aspectos quantitativos, as habilidades e as 

competências”.  

Na pesquisa exploratória o que pôde ser observado é que muitas vezes o aluno não 

está no projeto pelo simples fato de querer ou gostar, mas sim, de não ter opção de escolha. 

Percebe-se uma grande falta de atenção nas atividades, os alunos são muito dispersos e sem 

disciplina.  

Muitas vezes o professor não dá a devida atenção, pois simplesmente deixa o discente 

que não se interessa fazer “o que quer” na aula. Levando em conta o relato, posso concluir 

que não há uma seriedade no que diz respeito às atividades extraclasses, cujas mesmas são 

apenas um passatempo para os alunos. 

Para as próximas pesquisas, seria interessante investigar a possibilidade de 

implementar o modelo de atividades extraclasses dos países desenvolvidos nas escolas 

públicas do Brasil. Pesquisar quais as etapas a serem percorridas e os desafios a serem 

enfrentados para que haja sucesso referente ao aprendizado dos alunos e uma educação de 

qualidade visando formar um cidadão consciente.  
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