
CONTEXTO BRASILEIRO

1. Apresentação 

O Centro de Excelência e Inovação em Políticas 
Educacionais – CEIPE celebrou uma parce-
ria com o Learning Policy Institute – LPI para 
traduzir os informes de políticas públicas (policy 
briefs) produzidos por eles e disponibilizá-los ao 
público brasileiro sob o título de Políticas Públi-
cas em Ação.

Conhecer o que as pesquisas acadêmicas reve-
lam como os principais elementos de políticas 
educacionais que melhoram a aprendizagem e as 
perspectivas de futuro dos alunos da educação 
básica é fundamental para que gestores públicos, 
formuladores de políticas, legisladores, diretores 
de escola e educadores possam tomar decisões 
mais bem embasadas, no seu âmbito de atuação. 
Contudo, políticas públicas precisam atender às 
demandas específicas de cada público e região, 
levando em consideração seus aspectos socioeco-
nômicos, culturais e educacionais, ou seja, são 
específicas do seu contexto. 

Desse modo, ciente de que os informes do LPI 
refletem o contexto específico das políticas edu-
cacionais dos Estados Unidos, o CEIPE produziu 
essa breve introdução ao contexto brasileiro, que 
tem como objetivo trazer a discussão para as de-
mandas do nosso sistema de ensino, por meio da 
identificação dos desafios da educação infantil no 
país e das boas práticas encontradas nos estados e 

municípios brasileiros.

2. Porque as Escolas Integradas são impor-
tantes no contexto brasileiro?

O conceito de escolas integradas objeto deste 
Políticas Públicas em Ação se refere a escolas que 
concentram dentro ou próximas de si um con-
junto de serviços abrangentes e de diversas áreas 
para atender as necessidades da comunidade em 
que estão inseridas. Em um contexto tão desigual 
quanto o brasileiro, no qual a escola é muitas 
vezes um dos únicos equipamentos públicos 
presente nas comunidades mais vulneráveis, e 
onde políticas intersetoriais dificilmente saem do 
papel, a política de escolas integradas e seus prin-
cipais pilares parece particularmente relevante, 
mesmo não sendo novidade no nosso contexto, 
como veremos a seguir.

Exige-se muito da escola, que muitas vezes tem 
que fornecer serviços não previstos em seu pro-
jeto político-pedagógico, como aqueles de saúde 
e assistência social. Em vez de se fechar em si 
mesma e se forçar a desenvolver soluções apenas 
com ingredientes “caseiros”, a proposta das esco-
las integradas é que os muros sejam derrubados 
e que vínculos com as três esferas de governo, o 
empresariado, as organizações sociais, as univer-
sidades e, principalmente, com as crianças, jo-
vens e suas famílias, agentes beneficiários dessas 
mudanças, sejam firmados e cultivados.
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3. Boas práticas - Brasil

O modelo de escola integrada foi posto em práti-
ca na década de 1950 por Anísio Teixeira, quan-
do comandava a Secretaria de Educação da Bahia. 
Suas escolas-parque pretendiam oferecer, em 
conjunção com as escolas-classe, uma educação 
integral, que, além das disciplinas usuais, ofere-
cia também percursos de educação física, social, 
artística e industrial. O projeto se constituía, em 
suma, pela união de uma educação completa à 
prática da escola como ponto de convívio da co-
munidade, incluindo a oferta de serviços de saúde 
e de assistência social. 

Nos anos 80, num cenário de abertura democráti-
ca, o programa da escola-parque de Anísio 
Teixeira foi retomado por Darcy Ribeiro no 
Estado do Rio de Janeiro nos Centro Integrados 
de Educação Pública (CIEPs). Atendendo os 
alunos dos anos iniciais e finais em período letivo 
integral (8h às 17h), incluindo as cinco refeições, 
com serviço médico e odontológico, animação 
cultural, moradia e pais sociais para os alunos 
que precisassem, bem como o uso comunitário 
das instalações escolares - quadra, biblioteca e 
consultório - aos fins de semana (CARTA EDU-
CAÇÃO). Entre os dois mandatos do governador 
Leonel Brizola, aproximadamente 500 CIEPs 
foram construídos, mas o modelo concebido por 
Darcy Ribeiro foi sendo paulatinamente desfigu-
rado. 

A escola-parque também inspirou um projeto 
ambicioso da prefeitura de São Paulo na gestão de 
Marta Suplicy (2001-2004), que fez dos Centros 
Educacionais Unificados (CEUs) o carro-chefe de 
sua política educacional. Propondo a mesma ideia 
da escola como pólo de desenvolvimento comu-
nitário, deixando suas portas abertas para que os 
estudantes bem como as famílias da vizinhança 
possam usufruir dos seus recursos aos fins de 
semana. Hoje, no município de São Paulo, há 46 
CEUs, onde estudam 120 mil alunos.

O caso das Escolas do Amanhã, programa da Se-
cretaria Municipal de Educação do Rio de Ja-
neiro, tem como um de seus pilares a integração 
escola-cidade, visando a transformar a comuni-

dade e a cidade em extensões do espaço escolar. 
Para tanto, foram firmados convênios com insti-
tuições de ensino, lideranças comunitárias e com 
a Secretaria de Saúde para implantação do Projeto 
Saúde nas Escolas.

Outro pilar das Escolas do Amanhã é a Educação 
Integral. Além das aulas, os alunos têm acesso, no 
contraturno, a oficinas de reforço escolar, es-
portes, artes, cultura, tecnologia da informação, 
entre outros. Isso auxilia na apropriação do 
ambiente escolar por parte do aluno, visto que ao 
passar mais tempo na escola, tende a se enxergar 
como parte dela, ou seja, um agente ativo que 
possui o direito/responsabilidade de auxiliar no 
progresso de sua escola. 

As Escolas do Amanhã apresentaram resultados 
promissores em relação à redução da distância 
que separava a média dos seus resultados para 
a média da rede. De 2009 a 2015, o IDEB dos 
Anos Finais das Escolas do Amanhã cresceu 0,9 
ponto, saindo de 3,1 para 4,0, enquanto o da 
rede como um todo cresceu 0,7 ponto, saindo de 
3,6 para 4,3 (RIOEDUCA.NET). 

4. Conclusão

Projetos de escolas integradas no Brasil, como 
atesta a escola-parque da década de 1950, não 
são exatamente uma novidade. O fato de que os 
CIEPs hoje sejam apenas uma sombra do que 
foram no auge do programa; e que os CEUs 
te-nham tido sua expansão sustada e atendam 
a uma parcela relativamente pequena da rede 
municipal paulistana, atesta as dificuldades de 
não só implantar, mas também de tornar suste-
ntáveis projetos dessa natureza. Em muitos casos, 
conflitos distributivos de orçamento acabam por 
erodir o financiamento necessário para escolas 
integradas. Como oferecem mais serviços, é 
natural que seus custos de operação sejam mais 
altos, mas também é necessário levar em conta 
demandas por igualdade de oportunidades dentro 
de uma rede escolar. No entanto, como demons-
tra o informe a seguir seus retornos em termos de 
ganhos sociais mais do que compensam os custos 
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nos estudos americanos realizados até agora. Tais 
estudos precisam ser feitos também no contexto 
brasileiro para que tais orçamentos possam ser 
melhor preservados e políticas tenham a continui-
dade necessária para surtir os efeitos desejados 
para a sociedade.
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Resumo
Este informe é baseado em evidências 
encontradas em avaliações de impacto 
de escolas integradas, especificamente 
sobre os resultados no aprendizado dos 
alunos. Seu objetivo é apoiar e informar os 
gestores educacionais, comunitários, locais 
e estaduais que estejam considerando, 
propondo ou implementando escolas 
integradas como uma estratégia para 
fornecer educação equitativa e de alta 
qualidade a todos os jovens. Concluímos 
que as escolas integradas quando bem 
implementadas impactam positivamente na 
aprendizagem dos alunos e contribuem para 
atender às necessidades de alunos com baixo 
desempenho em escolas com altos índices 
de pobreza. Concluímos também que há 
pesquisas suficientes para atender ao padrão 
de intervenções baseadas em evidências do 
“Every Student Succeeds Act” (ESSA), em 
tradução livre “Lei pelo Sucesso de Cada 
Aluno” dos Estados Unidos.

O relatório completo pode ser encontrado 
on-line em: https://learningpolicyinstitute.
org/product/community-schools-effective-
school-improvement-report.

Revisores externos
Este informe foi beneficiado pelos 
conhecimentos e expertise de dois revisores 
externos: Jon Snyder, diretor executivo do 
Stanford Center for Opportunity Policy 
in Education; e Tina Trujillo, Professora 
Associada da Universidade da Califórnia na 
Escola de Pós-Graduação em Educação de 
Berkeley e Diretora do Corpo Docente do 
Principal Leadership Institute. Agradecemos o 
cuidado e atenção que deram ao informe.

Esta pesquisa foi possível, em parte, pelo 
financiamento de NEPC pela Fundação Ford. 
O principal suporte à operação do Learning 
Policy Institute é fornecido pela Sandler 
Foundation, pela William and Flora Hewlett 
Foundation e pela Ford Foundation. Este 
trabalho não representa necessariamente as 
opiniões desses financiadores.

A crescente desigualdade econômica e a segregação espacial provocaram um 
ressurgimento do interesse nas escolas integradas - uma abordagem centenária 
para transformar as escolas em locais onde as crianças podem aprender e 
prosperar, mesmo em bairros vulneráveis e com poucos recursos. Trata-se de 
uma estratégia local em que as escolas associam-se a entidades comunitárias e 
alocam recursos para fornecer um “enfoque integrado no ensino, serviços sociais 
e de saúde, desenvolvimento comunitário e juvenil e engajamento comunitário.”1 
Muitas operam em tempo integral durante todo o ano, e atendem tanto crianças 
como adultos.

Embora essa estratégia seja apropriada para estudantes de todas as origens, 
muitas escolas integradas surgem em bairros onde fatores estruturais ligados 
ao racismo e à pobreza moldam as experiências dos jovens e criam barreiras 
à aprendizagem e ao sucesso escolar. Nessas comunidades, as famílias têm 
poucos recursos para complementar o que as escolas públicas oferecem.

Escolas integradas variam quanto aos programas que oferecem e ao seu modo 
de operação, dependendo do contexto local. Contudo, quatro características – ou 
pilares – aparecem na maior parte das escolas integradas:

1. Apoio integrado aos estudantes
2. Oportunidades e horas de aula estendidas
3. Engajamento das famílias e comunidade
4. Práticas e liderança colaborativas

Este informe é baseado na análise de 143 pesquisas sobre cada um dos quatro 
pilares das escolas integradas, juntamente com avaliações da escola integradas 
como uma estratégia abrangente. O informe sintetiza, para cada área, estudos de 
alta qualidade baseados em diversos métodos de pesquisa, extraindo conclusões 
a partir de resultados confiáveis e ao mesmo tempo apontando para tópicos sobre 
os quais a literatura é inconclusiva. Além disso, avaliamos se a literatura justifica 
o uso de escolas integradas bem projetadas como uma intervenção “baseada em 
evidências” em escolas selecionadas para receber apoio por meio da lei ESSA dos 
Estados Unidos.
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A Escola Internacional de Ensino Médio de Oakland: Uma Escola 
Integrada em Ação
Na Escola de Ensino Médio Oakland Internacional, aproximadamente 29% dos estudantes - praticamente todos imigrantes 
recentes - chegaram aos Estados Unidos como menores desacompanhados. Alguns perderam membros de suas famílias 
para a violência; alguns vêm para a escola com fome; alguns enfrentam riscos simplesmente para ir e voltar da escola. Todos 
são estudantes de inglês como segunda língua e a maioria vive na pobreza. Por todo o país, a maioria dos estudantes como 
eles tem acesso limitado a oportunidades de aprendizagem e enfrentam diversas barreiras para serem bem-sucedidos na 
escola. No entanto, os estudantes da Oakland Internacional têm um desempenho escolar surpreendentemente alto. Dois 
terços dos entrevistados entre 2015 e 2016 disseram estar “felizes na escola”, em comparação com pouco mais da metade 
dos demais estudantes do ensino médio na cidade de Oakland.

O acompanhamento interno cuidadoso da taxa de conclusão dos alunos da turma de 2015 mostra uma taxa de sucesso de 
72% - alta para essa população extremamente vulnerável. Mais da metade dos alunos formados entre 2014–15 da Oakland 
Internacional (51%) cursaram os rigorosos cursos A–G exigidos para admissão em universidades estaduais da Califórnia, 
em comparação com 24% de seus colegas cuja língua materna não é o inglês no distrito e 46% de todos os alunos do 
Distrito Escolar Unificado de Oakland. Além disso, as taxas de matrícula em faculdades para os estudantes da Oakland 
Internacional alcançaram 68% até 2014, superando a média estadual de 52% para os alunos que não têm o inglês como 
primeira língua (segundo os dados estaduais mais recentes disponíveis).

Por que a diferença? A Oakland Internacional é uma escola integrada. Como tal, tem um foco integrado em ensino, serviços 
sociais e de saúde, desenvolvimento de jovens e envolvimento da família e comunidade. Por exemplo, aborda diretamente as 
barreiras externas à aprendizagem enfrentadas por estudantes imigrantes recém-chegados. As formas de apoios disponíveis 
para os alunos incluem a assessoria jurídica gratuita para estudantes que enfrentam o risco de deportação, aulas de reforço 
escolar, aulas de inglês como segunda língua para pais, serviços de mentoria e saúde mental no centro de bem-estar escolar, 
serviços médicos em uma clínica de saúde nas proximidades e aulas de esportes de fim de semana. Os alunos participam de 
um rigoroso programa acadêmico no qual desenvolvem habilidades cognitivas avançadas e demonstram o que aprenderam 
por meio de atividades diversas, ao invés de apenas provas. Seus trabalhos recebem feedbacks personalizados e os alunos 
têm diversas oportunidades de revisá-los e compartilhar ideias com seus professores.

Os pilares das escolas integradas correspondem às características das 
escolas de qualidade

Pilares das Escolas Integradas Características das Escolas de Qualidade

O apoio integrado aos estudantes é uma forma de enfrentar barreiras 
externas de aprendizado, por meio de parcerias com agências e provedores 
de serviços sociais e de saúde. Idealmente, essas parcerias são coordenadas 
por um funcionário da escola. O apoio integrado pode ocorrer, por meio do 
desenvolvimento de habilidades socioemocionais, resolução de conflitos, 
estratégias para lidar com traumas e práticas de justiça restaurativa para 
apoiar a saúde mental dos alunos e diminuir o número de conflitos, bullying e 
ações disciplinares punitivas, como suspensões.

• Atenção a todos os aspectos do desenvolvimento 
infantil: acadêmico, social, emocional, físico, 
psicológico e moral

• Suporte acadêmico, social e de saúde e bem-estar 
para os alunos, conforme necessário

• Clima de segurança e relações de confiança

O aumento do tempo e oportunidades para o aprendizado, por meio 
de cursos oferecidos após as aulas, nos finais de semana e durante as 
férias, por exemplo, são formas de fornecer ensino adicional, suporte 
acadêmico individualizado, atividades de enriquecimento, oportunidades de 
aprendizado que enfatizam a aprendizagem no mundo real e a resolução de 
problemas na comunidade.

• Aprendizagem como prioridade
• Altas expectativas e ensino de qualidade para 

todos os alunos
• Recursos e oportunidades suficientes para uma 

aprendizagem de qualidade

O envolvimento da família e da comunidade traz os pais e demais membros 
da comunidade para dentro da escola, como parceiros com poder de 
decisão compartilhado sobre a educação das crianças. Esse engajamento 
também transforma a escola em um polo local que oferece aos adultos as 
oportunidades educacionais que eles desejam, como aulas de inglês para 
estrangeiros, preparação para candidatura ao green card* ou cidadania 
norte-americana, conhecimentos de informática, aulas de arte, cursos de 
ciência, tecnologia, engenharia e matemática, etc.

• Fortes laços entre a escola, a família e a 
comunidade, incluindo oportunidades para 
liderança compartilhada

• Clima de segurança e relações de confiança

A liderança e a prática colaborativas constroem uma cultura de 
aprendizado profissional, confiança coletiva e responsabilidade 
compartilhada, por meio de estratégias como equipes de liderança/
governança locais, comunidades de aprendizado de professores e 
coordenadores de escolas integradas que gerenciam o complexo trabalho 
conjunto das diversas organizações escolares e comunitárias.

• Cultura de colaboração entre professores e 
formação continuada 

• Avaliação como ferramenta para o 
desenvolvimento e a responsabilidade 
compartilhada

* N.T. Cartão que autoriza a residência permanente nos Estados Unidos.

Tabela 1
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Pais, alunos, professores, diretores e parceiros da comunidade constroem uma 
cultura de aprendizado profissional, confiança coletiva e responsabilidade 
compartilhada usando estratégias como equipes de liderança baseadas no 

território e comunidades de aprendizagem de professores.
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Um funcionário dedicado 
a coordenar programas 
de apoio para lidar com 
barreiras de aprendizado 

fora da escola para 
estudantes e famílias.
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A interação entre 
famílias, administração 
e professores ajuda as 

famílias a se envolverem 
mais nas decisões sobre 

a educação de seus 
filhos.

As escolas funcionam como 
pólos de vizinhança. Existem 
oportunidades educacionais 
para adultos, e os membros 

da família podem 
compartilhar suas histórias 

e servir como parceiros 
iguais na promoção do 

sucesso do aluno.

Programas no contra turno, 
final de semana e verão 

fornecem a aprendizagem e 
o suporte individualizados.

As atividades de enriquecimento 
enfatizam a aprendizagem no 
mundo real e a resolução de 
problemas na comunidade.

Serviços de 
saúde mental e 
física apoiam o 

sucesso do 
aluno.

Como são os quatro pilares das escolas integradas em ação
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Descobertas
Concluímos que as escolas integradas bem implementadas impactam positivamente nos resultados 
dos alunos e contribuem para atender às necessidades de alunos com baixo desempenho em escolas 
localizadas em regiões vulneráveis. Há ampla evidência disponível para informar e orientar os formuladores 
de políticas, educadores e defensores interessados   em implementar escolas integradas, e existem 
pesquisas suficientes para atender ao padrão ESSA para uma intervenção baseada em evidências.

Especificamente, nossas análises chegaram a 12 descobertas.

Descoberta 1. As evidências relativas às escolas integradas e seus pilares justificam o seu uso como uma 
estratégia de melhoria do ensino que ajuda as crianças a terem sucesso acadêmico e a se prepararem 
para uma vida plena e produtiva.

Descoberta 2. Há evidências suficientes para qualificar a abordagem das escolas integradas como uma 
intervenção baseada em evidências sob a ESSA (ou seja, um programa ou intervenção deve ter pelo menos 
um estudo bem desenhado que se encaixe em sua definição de evidências rigorosas).

Descoberta 3. As evidências apontam fortemente para o uso de escolas integradas como ferramenta 
eficaz para atender às necessidades de alunos com baixo desempenho em escolas localizadas em regiões 
vulneráveis e ajudar a diminuir as lacunas em termos de oportunidades para alunos de famílias de baixa 
renda, estudantes negros, estrangeiros e/ou com deficiências.

Descoberta 4. Os quatro pilares fundamentais das escolas integradas evidenciam as boas práticas de 
escolas de qualidade e abordam as barreiras externas à aprendizagem.

Descoberta 5. O apoio integrado fornecido pelas escolas integradas aos seus estudantes está associado 
a melhorias na aprendizagem. Os jovens que recebem tal apoio, incluindo aconselhamento, assistência 
médica, serviços odontológicos e assistência de transporte, geralmente mostram melhorias significativas 
em termos de assiduidade, comportamento, relações sociais e desempenho acadêmico.

Como é o suporte integrado ao aluno na prática?

Communities in Schools (CIS), ou “Comunidades nas Escolas” é um programa nacional de prevenção de 
abandono escolar que supervisiona 2.300 escolas e serve 1,5 milhão de estudantes em 25 estados. Por 
quase 40 anos, a CIS defendeu a criação de empresas locais, agências de serviços sociais, provedores de 
assistência médica, organizações de pais e voluntários e outros recursos da comunidade dentro da escola 
para ajudar a abordar as razões subjacentes pelas quais os jovens desistem.

O CIS oferece apoio a estudantes nas escolas que vão desde exames, monitoramentos, alimentos, roupas, 
abrigos até serviços de saúde. Alguns apoios aos estudantes beneficiam toda a comunidade escolar, como 
campanhas de arrecadação de roupas ou de suprimentos escolares, feiras de carreira e serviços de saúde, 
enquanto os apoios mais intensivos são reservados aos alunos que mais precisam deles.

O CIS tem um coordenador local em tempo integral em cada escola; o coordenador local normalmente é um 
funcionário pago pela afiliada local da CIS (uma entidade sem fins lucrativos governada por um conselho 
de administração e supervisionada por um diretor executivo). Trabalhando com o escritório nacional da 
CIS, os escritórios estaduais da CIS fornecem treinamento e assistência técnica para afiliadas locais obter 
financiamento por meio de várias fontes e oferecer apoios adicionais que permitam o desenvolvimento de 
capacidade para coordenadores em nível local.

Fonte: Communities in Schools. (n.d.). About us. https://www.communitiesinschools.org/about/ (acessado 3/8/17); 
Bronstein, L. R., & Mason, S. E. (2016). School-linked services: Promoting equity for children, families and communities. New 
York, NY: Columbia University Press.

https://www.communitiesinschools.org/about/
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Descoberta 6. O tempo de aprendizado ampliado e as oportunidades oferecidas pelas escolas integradas - 
como dias de escola mais extensos e programas acadêmicos ricos e envolventes depois da escola, nos finais 
de semana e no verão - estão associados a resultados acadêmicos e não acadêmicos positivos, incluindo 
melhorias na frequência dos alunos e realização acadêmica.

Descoberta 7. A participação significativa da família e da comunidade encontrada nas escolas integradas 
está associada a resultados positivos dos alunos, como a redução do absenteísmo, melhores resultados 
acadêmicos e relatos de alunos sobre climas escolares mais positivos. Além disso, isso pode aumentar a 
confiança entre alunos, pais e funcionários, o que, por sua vez, tem efeitos positivos nos resultados dos 
alunos.

Como funciona o envolvimento familiar e comunitário na prática?

A Redwood City 2020 transformou seis das 16 escolas do distrito escolar de Redwood City, CA, em escolas 
integradas. Cada escola possui um Centro de Recursos da Família e um terço das famílias participa do programa. 
Os pais não apenas recebem serviços, eles recebem uma série de oportunidades educacionais, tornam-se 
envolvidos e têm o poder de ensinar outros pais, criando uma comunidade forte. Muitos dos pais são imigrantes 
com barreiras linguísticas. Mas nos Centros de Recursos da Família, eles encontram uma comunidade de outros 
pais imigrantes que falam sua língua desempenhando um papel de liderança nas escolas.

As escolas da comunidade de Redwood City trabalham com seus parceiros para envolver comunidades e 
famílias para promover a prontidão escolar entre as crianças. Ao criar equipes de mobilização comunitária 
formadas por membros da família, educadores e outros membros da comunidade que participaram de 
programas de formação continuada, eles aprimoram a educação e o alcance familiar, preparando a 
comunidade para progredir no todo. Como resultado, as famílias de 70% dos alunos das escolas integradas 
de Redwood City estão ativamente envolvidas com as unidades escolares por meio da educação de adultos, 
oportunidades de liderança e reuniões escolares. Os alunos cujas famílias participam consistentemente 
mostraram ganhos positivos no atendimento e proficiência em inglês.

Fonte: United Way Bay Area. (n.d.). Community schools: Redwood City 2020. San Francisco, CA: United Way Bay Area.

Descoberta 8. A liderança, as práticas, e as relações colaborativas encontradas nas escolas integradas 
podem criar as condições necessárias para melhorar o aprendizado e o bem-estar dos estudantes, 
bem como suas relações dentro e fora dos muros da escola. O desenvolvimento de capital social e 
da aprendizagem colaborativa parecem ajudar a explicar a relação entre a colaboração e melhores 
resultados educacionais.

Descoberta 9. As escolas integradas abrangentes têm um impacto positivo nos estudantes e nas 
comunidades. Diversos casos, espalhados por localidades bastante distintas, apontam para melhorias 
nos resultados dos alunos, inclusive no que se refere à assiduidade, performance acadêmica, taxas de 
conclusão do ensino médio, e redução de desigualdades raciais e econômicas.

Descoberta 10. A implementação eficaz e profunda integração com outras áreas (como por exemplo 
serviços de saúde) aumenta a probabilidade de sucesso das escolas integradas. Pesquisas demonstram 
que programas de longo prazo bem implementados geram resultados melhores tanto para os alunos 
como para as escolas.

Descoberta 11. Pesquisas sugerem que as escolas integradas geram excelentes retornos sobre o 
investimento, que podem alcançar 15 dólares em benefícios econômicos e sociais para cada dólar gasto em 
serviços integrados baseados na escola.

Descoberta 12. As evidências relativas às escolas integradas podem ser fortalecidas por meio da condução 
de avaliações que examinem cuidadosamente a natureza dos serviços oferecidos pelas escolas e a qualidade 
de sua implementação.
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O Que as Pesquisas Podem Ensinar Sobre o Desenvolvimento e a 
Implementação de Políticas Públicas
As escolas integradas apresentam enorme potencial como espaços de aprendizagem de qualidade para 
todos os estudantes, mas principalmente para aqueles que vivem na pobreza. De fato, esse assunto é 
de particular relevância tendo em vista as crescentes defasagens de oportunidades enfrentadas pelos 
jovens, justamente no momento em que a nação enfrenta uma descentralização na tomada de decisões 
sobre recursos educacionais. Os gestores estaduais e locais podem classificar as escolas integradas 
como parte de planos de melhoria das escolas pelo Título I do ESSA e solicitar financiamento de acordo 
com o Título IV da mesma norma. Dessa forma, estados e distritos que careçam de recursos para 
implementar escolas integradas em escala podem começar por bairros ou locais onde a demanda por 
elas é maior, ou seja, onde os estudantes têm mais chances de se beneficiarem delas.

Com base em nossa análise das evidências, identificamos 10 lições que podem orientar o 
desenvolvimento e implementação de políticas relativas às escolas integradas:

Lição 1. O oferecimento de suporte integrado ao aluno, o número de horas de estudo e de 
oportunidades, o engajamento familiar e comunitário e as práticas de liderança colaborativa parecem 
reforçar-se mutuamente. Uma abordagem abrangente que reúna todos esses elementos requer 
mudanças profundas nas estruturas, práticas e parcerias das escolas.

Lição 2. Nos casos em que já existe um modelo forte de escola comunitária disponível, a fidelidade de 
implementação é, de fato, importante. As evidências indicam que os resultados são muito melhores 
quando programas, munidos de elementos e estruturas claramente definidos, são implementados 
consistentemente em diferentes locais.

Lição 3. A fim de ampliar o tempo e as oportunidades de aprendizado, o acesso dos alunos aos serviços 
integrados e a maneira como o seu tempo é utilizado também são importantes para o aumento das 
oportunidades de aprendizado. Os estudantes que participam por mais tempo desses programas são 
os mais beneficiados, assim como aqueles que participam de programas que oferecem atividades 
engajadoras - aquelas que são alinhadas ao contexto da sala de aula (ou seja, que não se limitem 
apenas à ajuda nas lições de casa, por exemplo, mas que envolvam conteúdos que enriqueçam o 
aprendizado em sala de aula) e que abordam interesses e necessidades infantis de caráter mais amplo 
(ou seja, não apenas acadêmicos).

Um Exemplo de como o Prolongamento do Tempo de Aprendizado Gera 
Um Aumento de Oportunidades para os Estudantes

No programa nacional Escolas ExpandED ou “Escolas Expandidas”, 11 escolas de ensino fundamental e 
médio em Nova York, NY, Baltimore, MD, e New Orleans, LA, firmam parcerias com organizações comunitárias 
mais experientes para expandir o período diário de aprendizado. Elas criam ou ampliam o tempo para 
disciplinas como ciência e oferecem atividades de arte, movimento, apoio a pequenos grupos e aprendizado 
baseado em projetos, que exigem pensamento crítico e criativo. O resultado: estudantes acabam recebendo 
35% a mais de tempo de aprendizado em relação a seus pares nas escolas públicas tradicionais. Juntamente 
com seus parceiros comunitários, os gestores das Escolas ExpandED redesenham suas escolas para alinhar 
seu recursos e tempo na tentativa de atender aos objetivos compartilhados dos estudantes. Organizações 
comunitárias somam-se ao corpo docente, trazendo artistas-professores, membros da AmeriCorps, entre 
outros. Além disso, os professores têm a flexibilidade para trabalhar ao lado de educadores comunitários à 
medida que os estudantes exploram oportunidades de amadurecimento e liderança que poderiam ser, por 
outro lado, retirados do dia letivo.

Fonte: ExpandED Schools. (n.d.). Three ways to expand learning. New York, NY: ExpandED Schools. http://www.
expandedschools.org/sites/default/files/expanded_scheduling_brief_0.pdf.

http://www.expandedschools.org/sites/default/files/expanded_scheduling_brief_0.pdf
http://www.expandedschools.org/sites/default/files/expanded_scheduling_brief_0.pdf
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Lição 4. Os alunos podem ser beneficiados quando as escolas oferecem um espectro de oportunidades 
para o engajamento familiar, desde informações sobre como apoiar no aprendizado dos estudantes em 
casa/no voluntariado escolar, até receber pais envolvidos com organizações integradas que procuram 
influenciar políticas educacionais locais. Fazer isso pode ajudar a estabelecer relações de confiança 
construídas sob competências construídas nas comunidades locais e dar suporte a oportunidades de 
aprendizado culturalmente relevantes.

Lição 5. A colaboração e tomada de decisão compartilhadas influenciam no modo como as escolas 
integradas funcionam. Ou seja, as escolas integradas são mais fortes quando desenvolvem uma 
variedade de estruturas e práticas (tais como comitês de liderança e planejamento, comunidades de 
aprendizado profissional) que fazem dos educadores, organizações parceiras, pais e alunos, de fato, 
tomadores de decisão na questão do desenvolvimento, governança e melhoria dos programas escolares.

Lição 6. Implementar um programa de escolas integradas requer a devida atenção a todos elementos 
do modelo. As escolas integradas são caracterizadas pelo intenso foco no aprendizado e os estudantes 
se beneficiam de escolas que oferecem serviços mais intensos e de longo prazo. Nesse contexto, a 
implementação é mais eficaz quando se implementa um processo contínuo de avaliação e melhoria do 
programa. Além disso, é necessário tempo para que o programa amadureça completamente e se torne 
sustentável.

Lição 7. Educadores e formuladores de políticas devem desenvolver as condições e práticas escolares 
focadas na aprendizagem e no alto desempenho, promovendo ferramentas que combatam a evasão 
escolar.

Lição 8. Escolas integradas não são todas iguais. Portanto, planos efetivos para iniciativas abrangentes, 
que levem em consideração as demandas locais, incentivam a comunidade escolar no trabalho conjunto 
para desenvolver soluções às próprias necessidades locais. Contudo, nesse caso, o projeto da escola 
comunitária poderá sofrer modificações ao longo do tempo, para refletir eventuais mudanças na 
conjuntura local.

Lição 9. Avaliações de impacto das escolas integradas fornecem informações sobre o progresso 
em direção a resultados esperados, sobre a qualidade da implementação e sobre a exposição dos 
estudantes a serviços e oportunidades. O impacto que as escolas integradas têm nos bairros também é 
uma questão que pode ser avaliada. Além disso, as avaliações quantitativas poderiam se beneficiar da 
inclusão de grupos de comparação e controles estatísticos cuidadosamente projetados, e os relatórios de 
avaliação se beneficiariam da inclusão de descrições detalhadas de sua metodologia e do desenho dos 
programas.

Lição 10. O campo se beneficiaria de pesquisas acadêmicas adicionais que usam métodos quantitativos 
e qualitativos rigorosos para estudar tanto as escolas integradas abrangentes, quanto os quatro pilares 
das escolas. A pesquisa poderia focar no impacto das escolas integradas nos resultados de estudantes, 
escolas e comunidades, bem como orientar a implementação e seu aperfeiçoamento, particularmente 
em comunidades de baixa renda e racialmente isoladas.
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Na prática, como é uma Escola Integrada Abrangente?
A tarefa da classe: criar um videogame para iPad. Para o jogador ganhar, uma vaca deve atravessar uma estrada 
de duas pistas, evitando o tráfego constante. Se ela conseguir, o som das palmas é ouvido; se ela for atropelada 
por um carro, o jogo diz "Oh".

Esta tarefa não é para alunos superdotados de uma escola de elite, mas sim para alunos do segundo ano do 
distrito escolar de Union na parte leste de Tulsa, OK. Aqui, mais de um terço dos estudantes são latinos, muitos 
deles aprendizes de inglês como segunda língua, e 70% recebem almoço grátis ou a preço reduzido*. Do jardim 
de infância ao ensino médio, eles recebem uma educação de última geração em ciência, tecnologia, engenharia 
e matemática.

A partir de 2004, o distrito escolar de Union começou a transformar suas escolas em escolas integradas. Essas 
escolas abrem cedo, para que os pais possam deixar seus filhos no caminho para o trabalho, e ficam abertas 
até tarde (inclusive durante as férias de verão). Eles oferecem aos alunos diversas atividades que são comuns 
às famílias de classe média: arte, música, ciência, esportes e aulas particulares. As escolas operam como um 
ponto de encontro da comunidade, garantindo o acesso da família a uma clínica de saúde na escola ou nas 
proximidades; conectando os pais a oportunidades de formação profissional; entregando roupas, alimentos, 
móveis e bicicletas; e permitindo que mães adolescentes concluam seus estudos, oferecendo creches para seus 
bebês.

Esses ambientes geraram excelentes resultados: a frequência e os resultados em avaliações dispararam nas 
escolas integradas, enquanto as suspensões despencaram.

Fonte: Kirp, D. (2017, April 1). Who needs charters when you have public schools like these? The New York Times. https://
www.nytimes.com/2017/04/01/opinion/sunday/who-needs-charters-when-you-have-public-schools-like-these.html?_r=0.

* N.T. Nos Estados Unidos, é comum que as escolas públicas não incluam refeições gratuitas para todos os alunos. 
Somente os alunos de famílias de baixa renda são qualificados para receber uma bolsa-auxílio do governo para pagamento 
de almoços ou café da manhã.

Embora ainda sejam necessárias mais pesquisas e avaliações mais robustas, as evidências na literatura 
empírica mostram claramente que o modelo de escola integrada apresenta impactos positivos. A 
pesquisa sobre os quatro pilares das escolas integradas e as avaliações de intervenções abrangentes, 
por exemplo, mostram como essas estratégias podem melhorar as práticas e condições educacionais, 
além de apoiar o sucesso acadêmico dos alunos/saúde social, emocional e física.

À medida que os estados, distritos e escolas consideram as melhores evidências disponíveis para 
elaborar estratégias de melhoria que sustentem suas políticas públicas e prioridades, a efetividade da 
abordagem das escolas integradas oferece uma base promissora para avanços.

Nota de Rodapé
1 Coalition for Community Schools. (n.d.). What is a community school? http://www.communityschools.

org/aboutschools/what_is_a_community_school.aspx (accessed 04/08/17).

nepc.colorado.edu
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