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Resumo: O presente trabalho parte do Programa de Educação Tutorial PET-Pedagogia vinculado a
Universidade Federal do Pampa, campus Jaguarão. Neste trabalho vamos analisar uma escola municipal de
Jaguarão/RS. Para analisar como está sendo implementado o programa na escola, foi realizado um
questionário para saber o que os membros envolvidos (alunos, monitores, professor comunitário,
coordenadora, e etc.) sabem a respeito do programa Mais Educação, além de um acompanhamento semanal
observando as atividades que estão sendo desenvolvidas. O integrante do grupo PET-Pedagogia acompanha a
escola com o intuito de verificar as necessidades e ajudar monitores no seu planejamento, além de contribuir
com a pesquisa do grupo.

Palavras chaves: Educação Integral. Mais Educação. Oficinas.

Resumen: El presente trabajo parte del Programa de Educación Tutorial PET-Pedagogía vinculado en la
Universidade Federal do Pampa, campus Jaguarão. En este trabajo vamos analizar una escuela municipal de
Jaguarão/RS. Para analizar cómo está siendo implantado el programa en la escuela, fue realizado un
cuestionario para saber cómo los miembros envueltos (alumnos, monitores, profesor comunitario,
coordinadora y etc.). sepan a respecto del programa Más Educación, allá de un acompañamiento semanal
observando las actividades que están siendo desarrolladas. El integrante del grupo acompaña la escuela con
el intuito de verificar las necesidades y ayudar los monitores en su planeamiento, allá de contribuir con la
pesquisa del grupo.

Palabras claves: Educación Integral. Más Educación. Taller.

Considerações Iniciais

O presente trabalho parte do Programa de Educação Tutorial PET-Pedagogia vinculado à Universidade Federal
do Pampa (UNIPAMPA), Campus Jaguarão. A pesquisa do grupo é o fracasso/sucesso escolar, tornando por
base o baixo índice do IDEB “Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, uma das primeiras iniciativas
brasileiras para avaliar a qualidade do aprendizado nacionalmente e estabelecer metas para a melhoria do
ensino” do município em questão.

o município de Jaguarão implementou o Programa Mais Educação (PME) no ano de 2010 e hoje praticamente
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a maioria das escolas municipais já estão com o programa em andamento. A escola analisada aderiu ao
programa no ano de 2012. Para tanto, cada integrante do Grupo PET acompanha uma escola no município, no
contexto de avaliar e subsidiar os agentes envolvidos (professores, alunos e comunidade em geral). Neste
trabalho, vamos analisar uma escola em uma região com crianças em situação de vulnerabilidade social,
conforme dados obtidos do censo escolar e informações da própria escola sob acompanhamento.

O integrante do grupo PET-Pedagogia acompanha a escola com o intuito de ajudar no planejamento com o
monitor e da supervisão/coordenação. Todas as dificuldades em realizar as atividades são acompanhadas pelo
bolsista que está neste último semestre incutindo a possibilidade de trabalhar outros espaços e ambientes
educativos fora do espaço/muros escolares, preconizando a intersetorialidade, conforme nos ensina as
diretrizes propostas pelo Programa Mais Educação.

Portanto o grupo PET analisa a relevância do PME, em sua contribuição com alunos, professores,
coordenadores e comunidade externa. Neste artigo vamos apresentar o resultado das observações realizadas
em uma escola municipal de fronteira no município de Jagaurão/RS que desenvolve oficinas nos macrocampos
letramento, teatro, dança, futsal e banda.

Objetivos

O objetivo de realizar o acompanhamento nas escolas que já tem implantado o programa é na verificação das
dificuldades e anseios que os integrantes e envolvidos no programa tem a respeito ao Mais Educação, sendo
que o programa tem o propósito de induzir os sistemas públicos de ensino a implantar a educação integral
para crianças, adolescentes e jovens, por meio de atividades socioeducativas, no contraturno escolar como:
esporte e lazer, direitos humanos, cultura e artes, inclusão digital, comunicação, prevenção e promoção da
saúde articuladas ao projeto de ensino desenvolvido pela escola.

Metodologia

Para analisar como está sendo implementado o programa na escola, foi aplicado um instrumento com
questões para investigar o que os membros envolvidos (alunos, monitores, professor comunitário,
coordenadora e etc.) sabem a respeito do PME, além de um acompanhamento semanal realizado na escola.

Sendo assim o instrumento aplicado teve perguntas como: Como conheceu o programa Mais Educação?
; Já leu algum texto/material bibliográfico/revista/sites em que aborde o Programa Mais Educação?
; Tu sabes qual a diferença em escola integral, tempo integral?
; Por que a escola aderiu o programa mais educação?
; Como os professores/ alunos/ funcionários/ alunos vêem o Programa Mais educação?
; Quais ações que a partir da implementação do Programa Mais Educação foram observadas na escola?
; Quais dificuldades que percebes enquanto a implementação e ações do programa?
; O instrumento ajudou a identificar como está o andamento das oficinas, os monitores e o diálogo entre os
professores e gestão, enfim todos que integram no programa. O acompanhamento começou em abril no ano
de 2013, encerrando-se em abril deste ano, totalizando um ano de observações.

A Escola em Acompanhamento... o processo...

O PME existe nesta escola desde 2012 e hoje proporciona oficinas de letramento, teatro, dança, futsal e
banda. O acompanhamento começou em abril do ano anterior assistindo e acompanhando oficinas de banda e
dança, que na época, então, eram ofertadas. Neste primeiro contato com a escola me surpreendeu em alguns
aspectos, pois havia somente seis alunos participando, e destes somente meninos. A oficina de banda não
obteve êxito, pois os instrumentos estavam todos estragados e/ou danificados, situação pela qual, os
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bolsistas, monitores e alunos ficaram por algumas semanas, no pátio sentados com uma “tarol” lendo ou
dialogando sobre música e/ou instrumentos musicais. Já na oficina de dança a monitora somente pratica
música no ritmo de HipHop fazendo com que as crianças não tenham a opção de escolher ou dançar um outro
ritmo, o que de certa forma, não agrada a maioria dos alunos matriculados nesta atividade.

No segundo momento de observação foram analisadas/acompanhadas as oficinas de banda e futsal; que num
primeiro momento, tivemos apenas jogos com o coletivo sem nenhum inferência e/ou debate sobre as
atividades propostas.

No terceiro momento de acompanhamento houve a oficina de banda e dança; neste dia a bolsista do
PET-Pedagogia preparou a aula para o monitor, levando vídeos que nomeavam cada instrumento de uma
banda, além das apresentações que foram realizadas no município de Jaguarão, foi proveitosa este momento,
pois foi em outro ambiente (sala de informática), que a maior parte dos alunos gosta. Na segunda oficina nós
continuamos na mesma sala e a monitora demonstrou vídeos de danças, com outras alternativas.

No decorrer do acompanhamento, várias vezes apenas um monitor compareceu à escola de uma das oficinas
propostas: banda, dança e letramento. Em vários dias/momentos a bolsista do Grupo PET-Pedagogia,
acompanhou os alunos/as sem monitores. Nos momentos em que a bolsista esteve com os monitores, foi
perguntado para os colaboradores/professores voluntários como eles preparavam suas aulas e/ou atividades.
Como respostas obtivemos comentários que não havia planejamento, pois nunca sabiam como estava as
condições climáticas e o tempo disponível para cada atividade: na maioria das vezes estavam com a ideia de
utilizar a quadra de futsal.

Nos meses subsequentes ocorreram as oficinas já citadas anteriormente: na oficina de banda o professor, em
sua maioria, levava para a quadra para jogar futsal; na dança a monitora aplica como ritmo o HipHop em
todas aulas/encontros e na oficina de letramento não há projeção ou um debate e/ou preocupação com
aprendizagem significativa.

No segundo semestre, após alguns ajustes no PME, já somava 22 alunos em todas as oficinas: o monitor de
futsal inicia suas atividades com planejamento prévio e com boas recomendações aos alunos. O monitor da
oficina de teatro nos surpreendeu: os alunos elaboraram e apresentaram uma peça de teatro e montaram
uma história com fantoches, que também os levaram a apresentar em outras escolas que aderiram ao PME.

Ao final do semestre, já computávamos, 28 alunos em assiduidade e participação nas tarefas apontadas pelos
oficineiros. Durante o segundo semestre, então, foi aplicado o instrumento sobre a implementação do
programa e conversar sobre o que eles sabiam a respeito. Através de uma tabela vamos analisar as respostas
dos sujeitos envolvidas no programa, em uma análise diagnóstica, unindo as principais respostas em um
único tópico organizador.

Questão 1: Como conheceu o Programa Mais Educação?

Aluno Monitor Supervisora Professora Funcionários

Na sala de aula;
Através dos
colegas.

Em conversa
de familiares;
Através de um
amigo.

Com a
coordenadora. Na escola. Na escola.

Questão 2: Tú já leu algum texto/material bibliográfico/revista/sites em que aborde o Programa Mais
Educação?

Aluno Monitor Supervisora Professora Funcionários
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Não Não Sim Sim Não

Questão 3: Tu sabes qual a diferença em escola integral, tempo integral?

Aluno Monitor Pais de
alunos Supervisora Professora Funcionários

Não Não Não Não Não Não

Questão 4: Por que a escola aderiu o Programa Mais Educação?

Aluno Monitor Supervisora Professora Funcionários
Para manter as crianças
nas escolas e não na rua;

Para melhorar a educação;
Para que as crianças
aprendam mais brincando;

Para deixar as crianças
mais tempo na escola; Para
ter mais educação.

Para melhorar
a educação
dos alunos.

Para melhorar
o nível de
evasão dos
alunos.

Para melhorar
a educação.

Para deixar mais
tempo na escola.

Questão 5: Como os professores/alunos/funcionários/alunos veem o Programa Mais Educação?

Aluno Monitor Supervisora Professora Funcionários
Porque ele ensina as pessoas
a dançar, fazer teatro é
muito bom. Aprender a
dançar, letramento e futsal;
Como um programa
educacional;

Veem como
um futuro
para melhor
para suas
crianças;

Uma
oportunidade de
melhora para a
educação;

Vai melhorar
a educação.

Lugar de
aprendizado

Questão 6: Quais ações que a partir da implementação do Programa Mais Educação foram observadas na
escola?

Aluno Monitor Supervisora Professora Funcionários
Ficar mais
tempo na
escola;
Merendam
mais; Tem
outros
professores;

Mais
participação
dos alunos na
escola.

Mais respeito. Eles estão mais
entusiasmados.

Aumento do tempo dos
alunos na escola.

Questão 7: Quais dificuldades que percebes enquanto a implementação e ações do programa?
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Aluno Monitor Supervisora Professora Funcionários

Não tem sala
para as
brincadeiras;

Lugar para realizar
as tarefas; Os
alunos não tem
limite de certo e
errado e muita
violência;

Mais respeito. Eles estão mais
entusiasmados.

Aumento do
tempo dos
alunos na escola.

Questão 8. Há mais detalhes que queiras deixar registrado sobre o programa e/ou escola?

Aluno Monitor
Que o programa Mais Educação fosse até
mais tarde; Os funcionários não nos tratassem
mal.

Mais implantação e divulgação do
projeto; Trabalhar no programa é muito
frutífero.

Alguns achados do processo de implementação...

Diante desses depoimentos e acompanhamentos iniciais, principalmente no segundo semestre letivo de 2013,
podemos identificar uma série de falhas/fragilidades e desafios/problemas a serem resolvidos. Entre eles,
mostrar a diferença entre escola integral e tempo integral, pois nenhum sujeito soube diferenciar, além das
concepções do programa, atividades que devem/deveriam ser realizadas, além da possibilidade de explorar
outras que possam ser feitas/realizadas na escola e/ou seu entorno.

Após esses procedimentos, devemos planejar junto com o monitor se ele tiver dificuldade em realizar as
atividades e mostrar que as atividades podem ser feitas em outros lugares além da escola.

Entendemos que os resultados observados até o momento são simples, contudo já são notadas algumas
ações positivas com a implantação do PME, como a melhoria do comportamento, aumento da frequência na
escola e melhoria nas notas dos componentes curriculares em que os alunos estão matriculados. A
perspectiva do PET-Pedagogia com essa pesquisa é auxiliar a escola na implementação do programa com
discussões e esclarecimentos que se fizerem necessários.

De acordo com as observações realizadas nesta escola, observou-se que ainda há muitas dúvidas em relação
ao PME, sendo assim, o Grupo PET-Pedagogia, criou e idealizou um Grupo de Estudo que se iniciou no ano
passado para que os oficineiros, professores comunitários e comunidade, pudessem discutir/debater textos
sobre o Programa Mais Educação e a Educação Integral tais como: portaria normativa interministerial nº 17,
de 24 de abril de 2007; decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007; decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de
2010; cartilha passo a passo do PME e outros documentos que regem o PME, com o intuito de esclarecer
dúvidas.
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