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Resumo

Este trabalho surge a partir da proposta de um projeto de intervenção/acompanhamento que o grupo PET-Pedagogia da Universidade
Federal do Pampa, realizou nas escolas municipais de Jaguarão/RS, baseando seu foco no fracasso/sucesso escolar, o grupo analisou o
Programa Mais Educação como um indutor para uma política pública de Educação Integral, elevando assim os índices do IDEB e com isto
melhorar a qualidade do ensino na cidade. Relataremos a realidade de uma determinada escola, analisando seu preparo para
implementação do Programa, sua rotina, suas percepções teóricas e práticas, seus alunos, oficineiros e coordenadora. Baseamos nossa
pesquisa a partir de observações, conversas informais com os envolvidos no Programa e análise de questionários aplicados aos mesmos.

Resumen

Este trabajo surge de una propuesta del proyecto de intervención/acompañamento propuesto por el grupo PET-Pedagogía de la
Universidad Federal del Pampa, que realizo en las escuelas municipales de Jaguarão / RS, basando su enfoque en el fracaso / éxito en la
escuela, el grupo analizó el Programa Más Educación como un inductor de una política de Educación Integral, elevando las tasas de IDEB y
así mejorar la calidad de la educación en la ciudad. Se presenta la realidad de una escuela en particular, el análisis de su preparación para
la aplicación del Programa, su rutina, sus perspectivas teóricas y prácticas, los estudiantes,los talleres, los profesores y el coordinador.
Basamos nuestra investigación a partir de observaciones, conversaciones informales con los involucrados en el Programa y el análisis de
los cuestionarios aplicados a los mismos.

Palavras chaves: Educação Integral. Mais Educação. Oficina

Em tempos onde se repensar a educação brasileira é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, surge a proposta da Educação
Integral. Fatos históricos nos mostram que a ideia da ampliação da jornada escolar já estava no pensamento de diversos estudiosos da
educação; vale relembrar a ideia de Anísio Teixeira com a criação das Escolas Parques, onde em um turno as crianças frequentavam o
ensino tradicional e no contraturno o ensino social e humanístico; e, ainda, de Darcy Ribeiro com a criação dos Centros Integrados de
Educação Pública (CIEPs), que eram espaços criados para realização de um ensino integral, aumentando a jornada escolar para oito horas
e compondo em seu currículo além das atividades regulares, atividades culturais e sociais.

Apesar da evolução das ideias desses renomeados autores, a Educação Integral no Brasil ganhou força com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB, Lei, nº 9.394/1996), que traz a ampliação progressiva do período de permanência na escola; e principalmente
após a Portaria Normativa Interministerial Nº 17, de 24/04/2007, que instituiu o Programa Mais Educação como indutor para uma política
de Educação Integral de crianças, adolescentes e jovens.

Na cidade de Jaguarão o Programa Mais Educação foi implantado no ano de 2011; a princípio somente algumas escolas aderiram ao
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mesmo; já no final do ano de 2012, todas as escolas municipais tiveram adesão as atividades do Programa.

Baseado nesses fatos o Grupo PET-Pedagogia da Universidade Federal do Pampa, Campus Jaguarão, está realizando um Projeto de
Intervenção/acompanhamento com as escolas que aderiram ao Programa Mais Educação. Tendo em vista que o grupo tem seu foco de
estudo no fracasso/sucesso escolar, constatou-se que o Programa poderia ser um indutor de melhorias para o aumento dos Índices de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)[3], visto que Jaguarão é umas das cidades com índices muito baixos. E partindo da ideia de
que:

As instituições, reunidas e comprometidas em torno de um mesmo propósito, podem, com maior consistência,
representar o apoio, dar o incentivo, garantir o acompanhamento e também fazer cobranças em relação ao
trabalho desenvolvido junto aos professores. (MOLL, 2009, p.239)

O Grupo PET-Pedagogia realiza acompanhamento nas escolas e reuniões com os seus integrantes baseando-se em leituras na temática de
Educação Integral, buscando aprimorar seus conhecimentos e debatendo ideias e reflexões que possam melhorar o desempenho do
programa na cidade.

O Programa Mais Educação e/na escola Marcílio Dias

Como Petiana do grupo, acompanhei as atividades do Programa Mais Educação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Marcílio Dias,
vinculada a rede municipal de Jaguarão, situada na Rua Vinte Quatro de Maio, com o telefone (53)32613253 e email
marcilio.direção@hotmail.com. A escola está localizada na zona central da cidade, em uma rua calçada que faz ligação entre diversos
bairros, como por exemplo, o Cerro da Pólvora, Cerro das Irmandades e Vencato. Na frente da escola localiza-se a sede esportiva da
Associação Cruzeiro Jaguarense, ao lado esquerdo o supermercado Maximus e, ao lado direito a vila militar do 12° RCMEC.

A instituição possui 290 alunos matriculados, atende crianças dos cinco ao quatorze anos, da pré-escola ao nono ano do ensino
fundamental. Tem seu funcionamento nos turnos da manhã e da tarde, com os seguintes horários das 8h às 12h e das 13h30min às
17h30min. Possui doze salas de aula, uma sala de AEE (atendimento educacional especializado), uma copa, um refeitório, quatro
instalações hidrossanitárias (dois dos alunos, um dos professores e um dos funcionários) e dois pátios para recreação, havendo também
uma praça que é direcionada para as crianças da pré- escola e do primeiro ano. O quadro de funcionários é composto por vinte
professores e seis zeladores.

O Programa Mais Educação foi implantado na escola em novembro de 2012 após orientação e reuniões com a Secretaria Municipal de
Educação, sob coordenação da professora Carmem Martinere, estando atualmente com 70 alunos matriculados nos turnos da manhã e
tarde. Os recursos que o Programa recebe vêm de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal, sendo a prefeitura responsável
pelo contrato dos funcionários, dos oficineiros e fornecedor da merenda, e o Governo Federam contribui disponibilizando o material
didático para a execução das oficinas.

A escola não possui um espaço específico para as atividades do programa, com isso, são utilizadas a biblioteca/sala de vídeo, a sala de
informática e o pátio. Existe uma parceria com a Associação Cruzeiro Jaguarense para o empréstimo da quadra de futebol no turno da
tarde, onde as crianças desenvolvem atividades recreativas. Os materiais provenientes do Governo Federal são utilizados exclusivamente
para o Programa, havendo uma grande variedade na quantidade e qualidade de jogos pedagógicos, materiais para escrita e leitura,
materiais para recreação, entre outros aparelhos pertencentes a escola que são utilizados no Programa, como data show, computador,
quadro e aparelho de som.

Em conversa com a coordenadora sobre quais dificuldades encontra no Programa e quais melhorias gostaria de obter, ela relatou que a
grande dificuldade é a falta de espaço, pois muitas vezes os oficineiros querem aplicar algum projeto ou atividade e o espaço que a escola
disponibiliza é pequeno; mesmo havendo essa parceria os alunos só tem acesso a quadra esportiva da instituição, o que dificulta a
execução de atividades que necessitem de espaço amplo com cobertura. Relativo às melhorias, a professora, sente a necessidade de um
diálogo com os demais colegas, um espaço onde possam trocar experiências e ideias, para assim melhorar a estrutura e a maneira de
desenvolver o Programa Mais Educação.

Conversei também, a respeito da participação dos pais e sobre o desenvolvimento dos alunos. A mesma relatou que os alunos adquiriram
uma melhora nas notas escolares e, em alguns é notória também o desenvolvimento na leitura e na escrita. Referente a participação dos
pais, foi observado que eles participam do Programa, através de reuniões, em contato com a escola sempre que seus filhos necessitam
faltar as oficinas, ou quando acontece algum problema de ordem pessoal.
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A escola possui a ideia de turno e contra turno, no qual as crianças vão a escola regular no turno referente a sua classe e no turno inverso
participam das atividades do Mais Educação, porém não existe uma interação entre os conteúdos curriculares e as atividades propostas
nas oficinas. O que mostra certo distanciamento do proposto pelo Programa, pois como relata Moll 2009, “tão importante quanto a
ampliação da quantidade de horas, urge lutarmos por uma formação docente que privilegie o aproveitamento qualitativo do tempo
educativo”. Não basta o estudante estar mais tempo na escola recebendo o mesmo ensino, tem que haver uma mudança curricular, é
necessário um novo modo de pensar a escola.

Assim como a maioria das escolas que recentemente começaram a desenvolver o Mais Educação, a escola mencionada neste trabalho,
não é diferente, porém é possível chegar a soluções para as dificuldades que mais são diagnosticadas durante os primeiros anos de
implementação do programa, problemas esses que são em geral, a falta de espaços educativos, a falta de professores ou oficineiros. O
primeiro pode ser resolvido com a oferta de espaços alternativos presentes na comunidade e no entorno da escola, como por exemplo,
centros comunitários, igrejas, e demais instituições que disponibilizem espaços para a realização do programa. A aproximação da escola
com a comunidade é muito importante neste processo, visto que espaço educativo não é somente a escola, todos os espaços e
instituições presentes no entorno escolar, também possuem uma bagagem cultural e educacional. Analisando a questão dos professores
e/ou oficineiros, uma possível parceria com membros da comunidade que se sintam interessados em participar do programa é muito
importante, pois assim como os espaços educativos tem muito a ensinar as crianças, os membros da sociedade, com suas histórias,
culturas e ensinamentos, tem muito a ensinar e a aprender.

As oficinas

As oficinas ofertadas foram escolhidas pela direção da escola, nos macro-campos: Acompanhamento pedagógico, com atividades de
Letramento; Esporte e Lazer, com atividades de Futebol, Recreação e lazer; Cultura e Artes, com oficina de Teatro e; Cultura Digital,
oferecendo atividade de Informática. Os alunos possuem a seguinte agenda durante a semana de atividades:

Horários Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
14h às 14h15minLanche Lanche Lanche Lanche
14h15min às
15h15min Teatro Teatro e

dança
Visitas e
Passeios Informática Informática e

Letramento
15h15min às
16h45min

Recreação e
lazer

Recreação e
lazer Letramento Futebol

16h45min às 17hJanta Janta Janta Janta
Horários Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
8h30min às
8h45min Lanche Lanche Lanche Lanche

8h45min às 10h Teatro Teatro e
dança

Visitas e
Passeios Informática Informática e

Letramento

10h às 11h15minRecreação e
lazer

Recreação e
lazer Letramento Futebol

11h15min às
11h30min Almoço Almoço Almoço Almoço

Os oficineiros são contratados pela Prefeitura, havendo uma parceria da escola para a escolha dos mesmos. Esta escolha acontece de
duas maneiras distintas: a Secretaria Municipal de Educação (SME) realiza entrevista e análise de currículos com as pessoas interessadas
em ministrar oficina, após a seleção o sujeito se apresenta na escola e inicia seu trabalho; ou então, a escola indica à SME o nome do
interessado e a secretaria faz todos os tramites burocráticos para a sua contratação, logo após inicia seu trabalho.

A oficina de Letramento fica a cargo do monitor Otávio, a de Informática com a monitora Márcia, a de teatro com Cássio, a de Recreação
e Lazer com Roseane e a de Futebol com Islaine. Somente dois monitores estão em formação acadêmica e, os demais não possuem
formação profissional ou graduação.

Para realização das oficinas as crianças são dividas conforme o número de frequência no dia, em grupo 1 e grupo 2. Quando o número de
alunos frequentes é baixo, eles realizam juntos a mesma oficina. Os alunos normalmente participam das atividades propostas,
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questionam, fazem reflexões e se empenham em sua realização. Vale à pena ressaltar o trabalho da oficina de Letramento que busca a
participação dos alunos nas atividades, fazendo com que os mesmos criem poemas e redações comparando com a temática abordada,
uma vez que, o número de alunos com dificuldades de escrita e de leitura é grande dentro do programa, segundo o relato dos professores
e coordenadores.

Durante uma oficina de Letramento pude perceber o quanto os alunos valorizam o contato com o mundo literário, o oficineiro trouxe a
proposta de um projeto de releitura dos clássicos infantis, os alunos iam ler o conto clássico, após assistiriam ao filme baseado na
reescrita do clássico, o primeiro conto selecionado foi Chapeuzinho Vermelho e os alunos assistiram o curta “Deu a louca na Chapeuzinho
Vermelho”[4]. No outro dia os alunos iriam debater sobre as diferenças e as semelhanças das duas versões, e em seguida, cada aluno iria
escolher uma palavra para seu colega se basear para escrever uma nova versão da história. Pude presenciar o desenvolvimento deste
projeto e fiquei surpresa com as riquíssimas histórias que saíram dessa turma, os alunos escreveram a história e realizaram a ilustração
para a confecção de um livro. Dentre as histórias criadas tivemos títulos como: Chapeuzinho Vermelho e o piquenique; Chapeuzinho
Laranja; entre outros. O oficineiro relatou que o objetivo final é confeccionar um livro com todas as histórias e deixar à disposição dos
demais alunos da escola, para que assim todos possam ter acesso à obra e, os autores se sintam valorizados pelo trabalho realizado,
mostrando que ler e escrever é essencial para a educação e o desenvolvimento dos sujeitos.

Como já relatado anteriormente, os materiais que os monitores utilizam são exclusivos para o programa, porém muitos materiais ainda
estão lacrados e, alguns monitores utilizam os jogos sem dar importância ao valor pedagógico que existe no mesmo. É visível na escola
certa dificuldade no entendimento da finalidade do programa; muitos monitores acabam trazendo atividades iguais às aplicadas no
currículo escolar, não valorizando outras formas de aprender, nem dão aos alunos a perspectiva de novas descobertas e, também não
atrelam ao Programa possíveis projetos que possam ajudar na discussão das temáticas trabalhas no conteúdo escolar. Os monitores ou
oficineiros devem mostrar para as crianças que o Programa pode melhorar seu desenvolvimento escolar, de uma maneira prazerosa e
gratificante, esse trabalho é essencial, pois desenvolvendo atividades bem planejadas que estimulem o interesse e a participação dos
alunos, levando em conta seu conhecimento histórico e cultural os oficineiros poderão melhorar a atuação do Mais Educação na escola. E
com isto mostrar que:

A ampliação da jornada escolar dispõe aos profissionais não somente a necessidade de incluir atividades a mais,
em horas diárias a mais, mas, além disso, traz a urgência de rever o tempo escolar como todo, situando-o em
outras concepções de educação, de ensino, de currículo. (MOLL, 2009, p.235)

Possível entendimento dos alunos sobre o Programa Mais Educação

Foi aplicado com os alunos um questionário (anexo 1) com algumas perguntas, para observar quais seus conhecimentos sobre o
Programa e quais melhorias gostariam que fossem realizadas. Conversei com os alunos que as respostas ali descritas, seriam para fim de
pesquisa e, que como já havia falado, era bolsista do grupo PET e estava na escola para contribuir na implementação do Programa Mais
Educação.

Então propôs que respondessem naquele momento o questionário, pois o oficineiro disponibilizou um tempo de sua aula para realização
das respostas, os mesmos não necessitavam se identificar. Durante o tempo em que estavam respondendo, notei dificuldade entre os
alunos de interpretar o que estava proposto e de responder o que era o Programa. Intervi lembrando que eles deveriam responder de
acordo com suas visões sobre o Programa e qual conhecimento eles tinham sobre esse tema, se já tinham lido algo a respeito, se
conversavam em casa sobre as atividades propostas nas oficinas, entre outras coisas. Também pedi para que alguns alunos levassem um
questionário para seu responsável responder e, solicitei que me trouxessem no próximo dia.

A partir das respostas tanto dos alunos, como dos pais, observei que alguns não tinham um entendimento da real finalidade do programa.
Muitos alunos me relataram que estavam ali para ter mais educação em casa e na escola. Alguns me contaram que preferiam as
atividades do ano passado, pois o Programa oferecia oficinas de karatê e de gafrite.

Dentre as diversas respostas, notei que a grande maioria não entendia a proposta do Programa e não tinha nenhum conhecimento além
do que foi passado pela escola. Os alunos e os pais não viam o Programa Mais Educação como um programa indutor para uma política de
Educação Integral. E também não observavam, que para a efetiva realização do Programa a escola que implementá-lo em seu cotidiano
deve repensar seu currículo e seus espaços, pois mais que um aumento na jornada escolar, o programa visa uma educação voltada para
novos modelos de currículos e de vivências, para novas oportunidades escolares, pensar uma escola com outra organização e com uma
parceria junto a comunidade.
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Em uma segunda atividade, no qual houve uma disponibilidade de ministrar uma oficina, propôs para os alunos um diálogo sobre o
Programa Mais Educação. Expliquei brevemente do que se tratava o Programa e, que o mesmo financia o aumento da jornada escolar das
redes públicas de educação, priorizando as instituições localizadas em regiões de vulnerabilidade social e com baixo Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Partindo dessa perspectiva pedi para que os alunos descrevessem, em um pequeno texto, seu ponto de vista em relação ao Programa,
quais as melhorias que gostariam de ver, quais oficinas prefeririam que fossem ofertadas, quais os pontos positivos e negativos do
mesmo. Dentre as narrativas dos alunos, observei diversas sugestões de novas oficinas, como karatê, basquete, dança. Alguns
reclamaram do barulho durante as aulas, que muitos colegas não respeitam os demais colegas, nem os professores. Também observei
que eles se inscreveram no programa através de um convite realizado nas salas de aulas, me contaram que a professora coordenadora
passou nas salas de aula, convidando os interessados no Programa. Conversei com os alunos se eles observaram uma melhora na rotina
escolar deles, depois de participar do programa, e os mesmos me falaram que sim, que melhoraram a educação na escola e em casa, e
alguns, que melhoraram as notas também. Dentre os textos que os alunos realizaram, um me chamou a atenção, por descrever bem a
visão dos alunos sob o programa:

O programa + educação ta ficando muinto chato no ano passado tava + legal tinha coisa mais legal como karate
e dança com um professor muinto legal e eu queria que tivesse mais coisas como pichação (com o furo) aula de
skate no tiatro a gente só brinca com jogo no futebol agente so joga bola so os menino por que as mininas não
fazem nada informática a gente so pesquisa letramento e o melhor por que é o único que faz o que tem que faze
agente podia i em um lugar mais legal como na pista de skate. (Aluna 1)

Com essas duas propostas pude analisar que existe, de alguma forma, uma falta de entendimento do Programa, qual seu objetivo e
porque os sujeitos estão participando dele. As crianças precisam observar o lado pedagógico e a importância que esse Programa tem para
o desenvolvimento da educação e, para a formulação de uma política pública nacional de educação básica em tempo integral, assim como
os outros envolvidos: docentes, funcionários e comunidade.

Relatos de uma conversa com os oficineiros e a gestão

Devido a pesquisa que está sendo realizada na escola, fui convidada a participar de uma reunião com os oficineiros, a coordenadora do
Programa Mais Educação e a diretora da escola. Ouvi relatos e compartilhei com os mesmos o andamento da pesquisa. Esta reunião
ocorreu na semana anterior as férias escolares de inverno e as férias do Programa, a pauta principal era realizar um diálogo sobre o
Programa e uma análise dos pontos positivos e negativos do mesmo, quais melhorias poderiam ocorrer, quais modificações poderiam ser
realizadas.

Percebi nas falas dos oficineiros que as maiores dificuldades encontradas são as mesmas que os alunos salientam, sendo, a falta de
espaço para realizar as atividades, a principal delas. A diretora constatou que irá transferir as oficinas para uma nova sala, irá organizar a
sala de jogos da escola, com o material do Programa e com cadeiras, pois muitos professores reclamam que necessitam utilizar a
biblioteca/sala de vídeo e não podem, pois os alunos do Mais Educação estão utilizando todos os dias, com isso ela sugeriu que quando for
necessária a utilização desse espaço os oficineiros solicitem a sala com antecedência. Um dos oficineiros relatou que uma possível parceria
com alguma instituição voluntária seria necessária, pois se esta disponibilizasse um espaço maior para realizar as atividades poderiam ser
mais proveitosas e dinâmicas as atividades.

Quando analisado os pontos positivos do Programa Mais Educação foi unanimidade a evolução que os alunos tiveram após freqüentar o
Programa. Segundo os oficineiros muitos melhoraram seu comportamento e sua educação com os colegas e com os demais sujeitos da
escola. A oficineira de futebol relatou que no início do Programa os alunos não realizavam o alongamento com calma e na hora de
distribuir os times e os materiais eles ficavam muito agitados e por diversas vezes não obedeciam a monitora; com o passar do tempo e
com o empenho da mesma, para organizar suas aulas, ela pode perceber que os alunos esperam sua hora de pegar o material e realizam
o alongamento como deve ser feito. Outro oficineiro perguntou a diretora se essa melhora era notada somente dentro do Programa ou se
as professoras haviam notado também; a mesma contou que sim, os professores notaram que muitos alunos melhoraram seu
desempenho escolar e também seu comportamento dentro da sala de aula.

Ao participar dessa reunião pude perceber o andamento e a visão dos oficineiros dentro do Programa Mais Educação, suas dificuldades,
suas conquistas e suas propostas. Esses profissionais mostraram sua preocupação com a evolução do Programa e com as possíveis
melhoras que podem ser adquiridas, principalmente, se houver um apoio maior dos dirigentes locais e um incentivo mais eficaz dentro da
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escola.

Após essas análises observamos que o Programa Mais Educação precisa de melhoras no seu desenvolvimento, pois assim como a escola
observada, sabemos que a grande maioria se encontra na mesma situação. A escola precisa buscar um melhor aproveitamento dos
espaços e materiais já existentes, e também adequar outros mecanismos que possam melhorar ou ampliar o Programa, como um
currículo que dialogue entre os conteúdos escolares e os saberes locais.

O grupo PET-Pedagogia, está estudando e discutindo essa temática para intervir nas escolas da melhor forma possível, podendo trazer
com isto, melhorias e qualificação para o desenvolvimento do Programa Mais Educação. Baseado nas dificuldades apresentadas, foi criado
um grupo de estudos, intitulado GEEIF (Grupo de Estudos sobre Educação Integral na Fronteira), onde será oportunizado para os
professores e oficineiros da rede pública de educação, debates, discussões e análises de textos, dissertações e legislações que tratem da
implementação e do desenvolvimento do Programa. Esta será uma das muitas propostas de intervenção que o grupo realizará com os
envolvidos do Programa Mais Educação.
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acessado em 26 de julho de 2013, às 10h16min.

Anexo 1

Questões:

Não é necessário identificar-se pelo nome e sim pela categoria/classe (funcionário, pais, professores).

Na sua concepção, responda as questões com a maior clareza e sem a preocupação de estar errada ou certa, porque estamos apenas
tentando capturar as concepções sobre a implementação do Programa na escola e no município, a fim de subsidiar o educandário.

1. Como conheceu o Programa Mais Educação (PME)
2. Tu já leu algum texto/material bibliográfico/revista/ sites em que aborda o PME
3. Tu sabes qual a diferença em escola integral, tempo integral
4. Por que a escola aderiu ao PME
5. Como os professores/funcionários/alunos/pais de alunos vêem o PMA
6. Quais ações que a partir da implementação do PME foram observadas na escola
7. Quais dificuldades que percebes enquanto a implantação e ações do Programa
8. Há mais algum detalhe que queiras deixar registrado sobre o Programa e/ou escola.

[1] Acadêmica do curso de Licenciatura em Pedagogia, membro do grupo PET-Pedagogia da Universidade Federam do Pampa, campus
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Jaguarão/RS.
[2] Tutor do grupo PET-Pedagogia da Universidade Federal do Pampa, campus Jaguarão/RS.
[3] É o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, uma das primeiras iniciativas brasileiras para medir a qualidade do aprendizado
nacionalmente e estabelecer metas para a melhoria do ensino.
[4] Sinopse- O Lobo Mau está tentando enganar a aparentemente inocente e frágil Chapeuzinho Vermelho. Assim que pisa na casa da
Vovozinha, percebe que há algo estranho no ar. Na cama, disfarçado como uma senhora idosa, o temido animal - que na verdade é um
jornalista camuflado - pensa que está enganando a esperta garotinha, mas quando a dona da casa sai de seu esconderijo, começa a
confusão, que termina com a chegada do Lenhador. Para apurar os fatos, todos os acusados ficam reunidos na sala. A polícia ouve todas
as partes envolvidas. Com as incríveis histórias que cada um conta, fica difícil descobrir quem é o culpado do que aconteceu. E ainda pior:
o sumiço de algumas receitas coloca novamente todos os personagens na mira da acusação.
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