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Introdução: A temática deste trabalho acadêmico, a ampliação da jornada escolar, tem
como propósito analisar a urgência em fazer-se cumprir um dispositivo legal
(CRFB/88, ECA/90, LDB/96) destinado à melhoria da qualidade na educação básica
brasileira. Neste cenário alguns esforços tanto do poder público como da sociedade
civil, vem timidamente evoluindo, a exemplo a escola de tempo integral, na tentativa
de elevar os indicadores educacionais. Para além do ordenamento legal, percebemos a
evolução histórica, no que tange aos programas de educação em tempo integral,
demonstrando sua importância, na atualidade, em permanentes reflexões e, por
conseguinte, (re) construção.   Objetivo: Observar como se organizam as escolas em
tempo integral e os processos administrativos, para que haja uma ampliação do olhar
pedagógico, de modo a contribuir na discussão desta produção.  Metodologia: A partir
da escolha do tema Ampliação da jornada escolar, foi feita uma pesquisa bibliográfica
com seleção de artigos acadêmicos e obras que abordam o assunto. Após a coleta dos
dados, realizamos um fichamento do trabalho com vistas à elaboração da redação. Este
estudo tem como principais teóricos o filósofo John Dewey e o educador Anísio
Teixeira.
 Resultados: Este trabalho permitiu discutir sobre questões relacionadas com a
qualidade da educação brasileira e o aumento do tempo diário escolar.  Neste sentido, 
com interesse do Estado em manter os indivíduos mais tempo na escola, surgem às
políticas públicas como a Escola em Tempo Integral, o programa Mais Educação
dentre outras projetos, buscando garantir a permanência destas crianças até o final do
período da obrigatoriedade. Neste cenário, a escola descaracteriza-se da sua função
educativa, assumindo um caráter mais assistencialista. 
 Conclusão: Informações preliminares indicam que as escolas em geral não estão
preparadas para cumprir estes dispositivos legais referentes à ampliação da jornada
escolar no que diz respeito a: currículo, espaço físicos, profissionais, recursos didáticos
e a ordenação do tempo escolar.
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