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RESUMO/ABSTRACT

Esse artigo tem como objetivo descrever as ações desenvolvidas pelo Projeto Mais Educação

(PMED) na Escola Municipal Novo Tempo na cidade de Itaberaba/BA. A metodologia para alcançar

o objetivo teve como base a analise de matérias do Ministério de Educação e Cultura-MEC,

Parâmetros Curriculares Nacionais-PCNs, Leis de Diretrizes e bases da Educação-LDB, entrevistas e

questionários a alguns morados do entorno da Escola Municipal Novo Tempo em Itaberaba. Onde

se concluiu que o Programa Mais Educação considerado uma política verticalizada do Governo

Federal, foi importante para os alunos e professores, trouxe uma abordagem diferenciada para a

educação, dinamizando o processo de aprendizado, contribuiu para melhorar a relação da escola

com a comunidade local, situando as pessoas como participantes da sociedade. Palavras chaves-

Mais Educação, Itaberaba.

This article aims to describe the actions developed by the Project More Education ( PMED ) at the

Municipal School New Time in the city of Itaberaba / BA . The methodology to achieve the goal was

based on the analysis of materials of the Ministry of Education and Culture, Ministry of Education,

National - NCPs Curriculum Standards , Laws and Guidelines bases of Education - LDB , interviews

and questionnaires to some surrounding housed the Municipal School New weather in Itaberaba .

Which concluded that the More Education Program considered a vertical policy of the Federal

Government , it was important for students and teachers , brought a different approach to

education , stimulating the learning process , helped to improve the school's relationship with the

local community , placing people as participants in society. Words chaves- More Education;
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1 INTRODUÇÃO

Itaberaba, município do estado da Bahia, no Brasil, localiza-se na região da Chapada Diamantina.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2014, a população de

Itaberaba é de 66 mil habitantes. Esse município fica às margens da BR 242, importante rodovia

federal que liga Bahia ao Distrito Federal.

Possui diversas indústrias, comércios e um sistema educacional estruturado e organizado com

escolas regulares, duas universidades públicas: a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), com o
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campus XIII, o qual oferece cursos de Pedagogia, História, Ciências Contábeis, Direito e Letras, e a

Universidade Aberta do Brasil (UAB) com um pólo que oferta cursos EaD gratuitamente. Ainda

conta com as universidades privadas, a exemplo da Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), a

Faculdade FTC Ead Ensino à distância e a Faculdade de Santa Cruz da Bahia (FSC).

Algumas escolas do sistema Municipal de Educação de Itaberaba, em 2015, como a Escola

Municipal Novo Tempo, foram beneficiadas com o Programa Mais Educação, na perspectiva de

política pública contemporânea de educação integral.

Antes de abordar sobre a base conceitual do Programa Mais Educação, é fundamental situar a

escola Novo Tempo geograficamente. A Escola Municipal Novo Tempo, localizada na região da

Chapada Diamantina no município de Itaberaba/BA, situada no bairro central, funciona no turno

matutino e vespertino, com o curso fundamental II. Essa instituição de ensino é composta por 09

salas de aula, que funcionam em cada turno; o corpo docente, administrativo e de apoio contam

com 30 professores, 03 coordenadores, 02 vice-diretores e um diretor, 02 agentes administrativos,

01 recepcionista, 01 porteiro, 02 vigilantes, 01 merendeira e 04 auxiliares de disciplinas. Em

relação à estrutura física, a escola possui área de lazer, quadra de futsal, sala para aula de dança e

violão, biblioteca, sala para vídeo, sala para atendimento especializado para Alunos da Educação

Especial (AEE).

Pensando nessa perspectiva, esse artigo tem como objetivo descrever metodologicamente as

ações desenvolvidas pelo programa Mais Educação na Escola Municipal Novo Tempo em

Itaberaba/BA no ano de 2015. A partir desse intuito, se observou e investigou a forma e o método

de desenvolvimento das ações do Programa Mais Educação, conforme pode ser visto nesse artigo,

organizado da seguinte forma: Inicia-se com a introdução que aborda de forma geral o Programa

Mais Educação, na segunda seção a metodologia, na seção seguinte discute-se como foi instituído

o Programa Mais Educação, na quarta seção são discutidas as ações desenvolvidas na Escola

Municipal Novo Tempo, na quinta seção os principais resultados da pesquisa; seguido das

considerações finais e referências. 2 METODOLOGIA

Com a finalidade de descrever as ações desenvolvidas pelo programa Mais Educação, na Escola

Municipal Novo Tempo, em Itaberaba/BA, no ano de 2015, foi feita, inicialmente uma revisão

bibliográfica com base no Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial nº

17/2007, regulamentado pelo Decreto 7.083/10, considerado como estratégia do Ministério da

Educação, para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da

Educação Integral.

Foi realizado estudo da base teórica e conceitual na perspectiva da leitura e produção textual,

atrelada à musicalidade, educação e esporte. Realizou-se também a observação direta, seguida da

análise de fotos, entrevistas e aplicação de questionários a professores, coordenadores, gestores
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da escola e à sociedade, com o intuito de entender a funcionalidade e a metodologia desenvolvida

no Programa Mais Educação na Escola Novo Tempo.

3 O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO (PMED)

O Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e regulamentado

pelo Decreto 7.083/10, criado em 2007, no Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva,

Criado, por meio de uma Portaria Interministerial, tendo como base o Plano de Desenvolvimento

da Educação – PDE.

O Programa Mais Educação (PMED) é um dos programas instituído com a visão de atuar contra a

pobreza, a exclusão social, a segregação e a marginalização da cultura. Tem como função basilar

desenvolver ações socioeducativas no horário oposto ao período escolar, com atividades

complementares para alunos do Ensino Fundamental (EF), defendendo a ideia de que a ampliação

do tempo e espaços educativos seja a solução para a problemática da qualidade de ensino.

Conforme o Ministério da Educação e Cultura (MEC), o Programa Mais Educação é uma estratégia

para estimular o aumento da jornada escolar levando em consideração a organização curricular da

Educação Integral.

Segundo o MEC, o Programa tem como característica apresentar mecanismo educacional inovador,

com a perspectiva de articular projetos e programas do Governo Federal e de outras instituições

educacionais e sociais, direcionados para o aumento da permanência dos alunos nas escolas.

A ampliação dos espaços educacionais é objetivo dos projetos e planos de ação das escolas, onde

os mesmos são estruturados com base em propostas reais, voltados para oportunidades

educativas, compartilhando tarefas de educar professores, comunidade, parceiros e outros

colaboradores, na complementação do horário escolar com várias funções educativas, podendo ser

lúdicas, teatrais, musicais, brincadeiras e outras, que visam aumentar as áreas de conhecimento,

conforme está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em que o

principal foco é a educação integral.

4 AÇÕES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TEMPO

Dentre as principais ações desenvolvidas pela Escola Novo Tempo, no período de desenvolvimento

do Projeto Mais Educação foram.

Leitura e Produção Textual ações desenvolvidas por alunos e monitores, com o objetivo de

proporcionar atitudes e práticas que favoreçam a formação de leitores assíduos, a partir de

orientações didáticas criativas, seduzindo os estudantes às diferentes possibilidades de leitura e de

criação de textos.
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Incentivo à leitura de obras que permitam aos estudantes encontrar diferentes gêneros literários e

da escrita.

Acredita-se que a comunicação é um processo necessário além da fala, a escrita que se buscou nas

Oficinas de Leitura e de Produção de Texto e em outras ações do Programa Mais Educação da

Escola Novo Tempo.

Levando em consideração o Brasil Escola (2011), “A leitura é algo crucial para a aprendizagem do

ser humano, pois é através dela que podemos enriquecer nosso vocabulário, obter conhecimento,

dinamizar o raciocínio e a interpretação”.

Pensando dessa forma, alunos e gestores puderam desenvolver a capacidade de leitura e de

raciocínio nos momentos de interpretação de fabulas, revistas, jornais de diversas matérias

interdisciplinares sobre variados temas.

Utilizou-se o conhecimento prévio dos alunos, com a finalidade de contextualizar a realidade do

espaço vivido, por entender a necessidade dos alunos estarem envolvidos com a comunidade,

andar pelo bairro, pela cidade e pelos espaços públicos para que possam conhecê-los, construir

assim, referências de cidadãos e a noção de pertencimento.

A ideia dos monitores desenvolverem ações sobre a importância da leitura de todos os gêneros

textuais, como músicas, charges, histórias em quadrinhos, reportagens de jornais, revistas,

crônicas jornalísticas e literárias, entre outros, teve a perspectiva de instigar o conhecimento e a

intelectualidade, pensando no futuro dessas crianças e adolescentes desenvolverem conhecimentos

e habilidades tanto na área profissional, quanto na social, para que sejam otimizadas, pois, o

hábito e exercício da leitura podem formar bons escritores.

Na Escola Novo Tempo, as ações voltadas para a leitura proporcionaram resultados significativos,

momento de desenvolvimento da capacidade de raciocínio, por meio da leitura de fábulas e de

livros diversos. Tais ações oportunizaram a saída dos alunos para “além do muros da escola” com

destino à Praça Lauro Silva, em um passeio em conjunto com os Alunos da Educação Especial

(AEE), com destino ao Parque Juracy Magalhães, seguido do processo de “reencontro” pelo aluno,

com a perspectiva de estimular a aprendizagem.

Outra ação desenvolvida foi a Oficina de Dança, que, de forma organizada, mostrou algumas

danças coletivas regionais, clássicas, circulares e contemporâneas, que permitem apropriação de

espaços, ritmos e possibilidades de subjetivação das crianças, adolescentes e jovens. Sabe-se que,

atividades desenvolvidas com a perspectiva de socialização por meio do movimento do corpo,

através de exercícios e movimentos rápidos exploram a forma expressiva do corpo e também da

reflexão.
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Conforme Rudolf Laban (1879-1958), a dança, geralmente relaciona os movimentos de caráter

expressivo, a exemplo da forma que o balé clássico é desenvolvido. Para ter um desempenho

satisfatório, o professor deve estimular e explorar alguns aspectos das crianças que visa enobrecer

as atividades em sala. Nesse sentido é importante a participação do professor, com olhar clínico

que pode ajudar o aluno, entender a dinâmica da dança moderna e a contemporânea.

Pensando nessa perspectiva os monitores do PMED da Escola Novo Tempo desenvolveram vários

tipos de danças, nos intervalos das aulas normais da escola, com várias apresentações

organizadas e desenvolvidas, levando em consideração as raízes, cultura e contexto.

Transformaram momentos em diversas formas de aprendizados, contextualizados com a realidade

do município da Escola Novo Tempo e da educação como um todo. Com finalidade de organizar,

dinamizar a interação e as diversas formas de danças, os monitores desenvolveram ainda uma

quadrilha junina com músicas típicas do São João da Bahia, explorando a identidade itaberabense,

pensando na valorização da cultura, tradição, costumes, transformando em várias formas de

ensinar e de aprender.

No dia 12 de outubro de 2015, em comemoração ao dia nacional das crianças, aconteceu a

apresentação de coreografias na quadra esportiva localizada no bairro Jardim das Palmeiras;

trata-se de mais uma atividade “fora dos muros da escola”. Esse momento de diversão e interação

foi organizado pelas monitoras, um flash dance, em que foi tocado vários tipos de músicas em

ritmos rápidos priorizando a música regional e local.

No encerramento do Programa Mais Educação, em 28 de novembro, ocorreu uma apresentação

com a fanfarra e um pot pourri de músicas da Bahia (mistura de músicas baianas, sem repetição

de temas), em relevância a semana da Consciência Negra.

A Escola Novo Tempo, com o modelo de gestão voltado para o incentivo à cultura, lazer e o

desenvolvimento das habilidades dos seus alunos e colaboradores, participou em novembro de

2015, no município de Itaberaba, do evento denominado show de Talentos, onde a Escola Novo

Tempo concorreu com outras escolas municipais, ficando classificada em terceiro lugar.

Outro momento significativo do Programa Mais Educação da Escola Novo Tempo ocorreu na

apresentação da banda Fanfarra, com a finalidade de desenvolver a autoestima, integração

sociocultural, o trabalho em equipe e civismo pela valorização, reconhecimento e recriação das

culturas populares. Observou-se que a fanfarra oportuniza ao aluno o contato com instrumentos

diversos; ele aprende a ter mais disciplina, aprende trabalhar na execução de coreografias e

respeitar o outro.

No Período das atividades do Programa Mais Educação, a Banda de Fanfarra da Escola Municipal

Novo Tempo fez várias apresentações. A primeira aconteceu no dia 12 de agosto de 2015, na
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quadra do Jardim das Palmeiras em Itaberaba/BA, e no dia 7 de setembro no município de Boa

Vista do Tupim/BA. A banda participou ainda das ações do Gabinete Itinerante da Prefeitura

Municipal de Itaberaba, contemplando alguns bairros.

Acredita-se que as bandas de fanfarras, na maioria das vezes, possuem características voltadas

para preservar as tradições culturais, por meio de instrumentos de sopro, instrumento de

percussão, bombos, tambores, prato dois, prato suspenso e caixa clara. Em grande parte

desenvolvem musicais selecionados tendo como base a realidade e o contexto sociocultural.

Segundo Lima (2000), a fanfarra pode ser considerada como um tipo de banda musical. Existem

autores, como Cajazeiras (2014), que afirma que as bandas de músicas podem contribuir para a

preservação das características peculiares do território, podem contribuir para a dinâmica das

aulas e do ensino de forma geral, com o repertório, imagens, sempre levando em consideração a

cultura local.

O autor afirma ainda que nas filarmônicas os participantes dividem seus interesses com a

perspectiva de manter a cultura e tradição do lugar.

Levando em consideração as abordagens dos autores, acredita-se que ao desenvolver ações

voltadas para musicalidade, o Programa Mais Educação na Escola Municipal Novo Tempo de

Itaberaba/BA, proporcionou ao público estudantil e à sociedade em geral, entender a educação

musical de forma multidisciplinar com a proposição de melhorar o aprendizado dos alunos.

O segmento Esporte teve abordagem baseada em técnicas corporais, lúdicas e esportivas,

enfatizando a preservação da cultura local, bem como fortalecimento da diversidade cultural

desportiva. As vivências trabalhadas na perspectiva do esporte educacional, voltadas para o

desenvolvimento integral do estudante, atribuindo significado às práticas desenvolvidas com e

criatividade. O acesso à prática esportiva e às ações planejadas, inclusivas e lúdicas direcionadas a

incorporar ao modo de vida cotidiano dos alunos e da população em geral como basquete, futsal,

handebol e voleibol. Práticas esportivas que aconteceram durante o PMED, visaram a participação

integral dos estudantes pela cooperação, socialização e superação de limites pessoais e coletivos,

proporcionando, assim, a promoção da saúde e melhorar a qualidade de vida.

Acredita-se, que para ter boa educação, os alunos precisam também conhecer, praticar e exercitar

diversas modalidades esportivas, no intuito de fortalecer o aprendizado numa perspectiva da

responsabilidade, da ética, cultura e historicidade. Para Scaglia (1999):

Ensinar não é, e nunca será, tarefa simples e desprovida de

responsabilidades. Ao ensinar tem-se o compromisso com o formar. Formar

o cidadão que, para se superar e ser sujeito histórico no mundo, necessita
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desenvolver sua criticidade, sua autonomia, sua liberdade de expressão, sua

capacidade de reflexão, sintetizando sua cidadania. Assim sendo,

aluno/sujeito/cidadão, lapidado por quem ensina, não será mais aquele que

simplesmente se adapta ao mundo, mas o que se insere, deixando sua

marca na história (SCAGLIA, 1999, p.26).

Dessa forma, levando em consideração as habilidades, o aprendizado e as técnicas esportivas

aconteceram as ações mediadas por monitores das disciplinas voltadas para o segmento do

esporte. O Programa Mais Educação, desenvolvido na Escola Municipal Novo Tempo, com a

colaboração da direção da escola, coordenação, monitores, professores e colaboradores aconteceu

de forma interativa, valorizando o contexto social, as possibilidades, nível de compreensão entre

os alunos da escola e a sociedade, em diversos bairros da cidade.

No horário do intervalo das aulas normais da escola, intercorreu a modalidade denominada

intersalas − “torneio que envolveu basquete, futsal, handebol e voleibol −, de acordo com a idade

dos estudantes, disputada entre as classes”.

Quanto ao voleibol, nesta fase, o momento foi de instigar os alunos ao ambiente dessa

modalidade, exemplificando situações de jogos e demonstrando algumas ações. Trata-se da fase

de primeiro contato e reconhecimento da quadra, bola e companheiros de aula. Momento em que

os alunos foram apresentados às regras básicas do voleibol, como por exemplo, a necessidade da

manutenção da bola no ar, com o propósito de dar-lhes a real ideia do que se precisa para jogar

voleibol.

O jogo de voleibol no Programa Mais Educação teve o objetivo de ajudar o aluno a compreender

várias situações do jogo, atreladas ao processo de interação, socialização, trabalho em grupo e

respeito ao ser humano.

Aconteceram ainda durante as oficinas esportivas, aulas e treinos internos, onde os alunos foram

selecionados por idade e sexo, nas modalidades sub 12, sub 14 e acima de 14, se disputou futsal

masculino e feminino, além de basquete e handebol nas modalidades masculino e feminino.

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com a finalidade de descrever as ações desenvolvidas pelo PMED na Escola Novo Tempo, em

Itaberaba, no ano de 2015, e, para contextualizar os acontecimentos, se entrevistou, de forma

aleatória, alguns moradores do bairro onde está inserida a escola. Por questões éticas os nomes

não serão revelados, serão usadas apenas as iniciais de cada entrevistado. Inicialmente se

perguntou sobre o conhecimento que cada entrevistado tinha referente ao Programa Mais
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Educação, na Escola Municipal Novo Tempo.

O entrevistado 01 (E01) respondeu que: “o mais educação é um programa que ajuda no

desenvolvimento da escola e dos alunos, com atividades diferenciadas que ajudam na disciplina,

funções psicológicas, conhecimento, valorizar o desenvolvimento da cultura e interação social”

(M.P.A professora da Rede Estadual de Ensino –16 novembro de 2015).

O entrevistado (E02) respondeu: O Mais Educação tornou a Escola Novo Tempo mais alegre, os

professores mais felizes e o nosso bairro ficou mais bonito, crianças e adultos todos participando

das “coisas” que estão acontecendo na escola, momento de felicidades (J.S.A. dona de casa, 16 -

novembro de 2015).

O entrevistado (E03) respondeu: não entendo nada desse programa Mais Educação, ouço meu

filho dizer que é uma coisa boa, ajuda os alunos aprenderem de forma diferente, mais alegre e

mais descontraída (M.S.A.S. dona de casa - 16 de novembro de 2015).

Observou-se nos depoimentos, a importância do Programa Mais Educação, com diversas ações

desenvolvidas na Escola Municipal Novo Tempo em 2015. Pode-se perceber no depoimento do

entrevistado (E01), que ela enfatizou que o Programa trata de ações diferenciadas que contribuem

para a disciplina, conhecimento, valorização da cultura e interação social. Para Vygotsky:

A história do desenvolvimento das funções psicológicas superiores seria

impossível sem um estudo de sua pré-história, de suas raízes biológicas, e

de seu arranjo orgânico. As raízes do desenvolvimento de duas formas

fundamentais, culturais, de comportamento, surge durante a infância: o uso

de instrumentos e a fala humana. Isso, por si só coloca a infância no centro

da pré-história e do desenvolvimento cultural. (VYGOTSKY, 1998, p.61).

Com base nas ideias do autor, conclui-se que a interação é importante para o desenvolvimento da

mente humana, o processo de interação entre diferentes cidadãos na escola, no trabalho e na vida

social; estabelecem o ensino-aprendizado e a dinâmica mental do ser humano.

O entrevistado (E02) traz na sua resposta que o Programa Mais Educação “tornou a escola mais

alegre, os professores mais felizes e o nosso bairro ficou mais bonito com momentos de

felicidades” A felicidade é uma discussão sempre presente nos questionamentos humanos. Por

possuir vontade e desejo, o homem anseia a felicidade. Em sua obra “A Trindade”, Agostinho

afirma que “é próprio de todos os homens quererem ser felizes” (AGOSTINHO, 1995, p. 433).

Em outros estudos, Freud (1915-1920), fala sobre o tema, afirma que o conceito de felicidade

pode, neste sentido, ser entendido como um “estado sem excitação, visto que é determinado pelo
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princípio de prazer”.

Acredita-se quando a entrevistada (E02) cita “momentos de felicidades”, refere-se a um momento

em que a escola está desenvolvendo ações tão importantes para a aprendizagem dos alunos, que

não deveria chegar ao fim, ou seja, uma ação infinita.

A entrevistada (E03) foi enfática ao afirmar que, segundo seu filho, o Programa Mais Educação

“ajuda os alunos aprenderem de forma diferente, mais alegre e mais descontraída”.

Acredita-se que um aprendizado de forma diferente, conforme citou a entrevistada, significa que a

Escola desenvolve a educação com base nos quatro pilares, citados no Relatório da UNESCO, na

Comissão Internacional Sobre Educação para o Século XX, coordenada por Jacques Delors, com as

ideias norteadoras para ensino médio do século XX e XXI.

Aprender a conhecer, no qual se deve priorizar o domínio dos próprios instrumentos do

conhecimento, compreendendo a complexidade do mundo, condição necessária para viver

dignamente, para desenvolver possibilidades pessoais e profissionais, para se comunicar. Saber

que proporciona o aprimoramento da curiosidade intelectual, instiga a criticidade, facilitando o

entendimento e a compreensão da realidade, a partir da aquisição da autonomia na capacidade de

discernir.

Aprender a fazer. voltado para criar as condições necessárias para o enfrentamento das novas

situações que se colocam, surgem novas habilidades e aptidões.

Aprender a viver. Nessa visão contemporânea o mais importante é aprender a viver juntos,

desenvolvendo o conhecimento do outro e o pensamento da interdependência, de forma a

conceder a efetividade de projetos comuns ou o gerenciamento talentoso dos conflitos

imprescindíveis por meio da comunicação.

Aprender a ser. Deve-se qualificar o ser humano para elaborar pensamentos autônomos e críticos

e para formular os seus próprios juízos de valor, pensar e saber agir, frente às adversidades da

vida. Nesse contexto, é necessário treinar o pensamento para a liberdade, discernimento, ligação e

reflexão para desenvolver os seus talentos traçar seu próprio destino.

Usando dessas estratégias educacionais, a Escola Municipal Novo Tempo, através da forma de

ensinar dos seus professores, mediados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS), e pela Lei

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), da relação dialógica condizentes com a

criatividade, pode oportunizar aos alunos serem protagonistas do seu próprio destino.

Dando continuidade à entrevista sobre o Programa Mais Educação, na Escola Novo Tempo,

procurou-se investigar de alguns alunos quais as atividades que mais gostaram, se identificaram e
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por quê?

O aluno (A01) entrevistado afirmou: o esporte e a música foram as partes que mais me

identifiquei, um momento de brincar, conversar com os colegas, entender um pouco como eles

agem, cantar juntos temas que falam da nossa região, foi muito bom lembrar as musicas antigas

que falam das nossas origens (J.S.S, aluno da Escola Novo Tempo - 22 de Novembro de 2015).

A resposta do aluno (A01) traz um elemento referente à interação, trabalho em equipe e respeito

ao outro. Nesse sentido, vale citar Libâneo (1994) o qual afirma que:

“O ato pedagógico pode ser, então definido como uma atividade sistemática

de interação entre seres sociais tanto no nível do intrapessoal como no nível

de influência do meio, interação esta que se configura numa ação exercida

sobre os sujeitos ou grupos de sujeitos visando provocar neles mudanças

tão eficazes que os tornem elementos ativos desta própria ação exercida.

Presume-se aí, a interligação de três elementos: um agente (alguém, um

grupo, etc.), uma mensagem transmitida (conteúdos, métodos, habilidades)

e um educando (aluno, grupo de alunos, uma geração) (...)” (1994, p.56).

As abordagens dos entrevistados, contextualizadas com o referencial

teórico, deixa entender que no Programa Mais Educação desenvolvido pela

Escola Municipal Novo Tempo, de forma coerente e sistematizada,

proporcionou interação, valorização a cultura local e aprendizado para

alunos e colaboradores. 6 CONSIDERAÇÕES

Acredita-se que o programa Mais Educação desenvolvido pela Escola Municipal Novo Tempo,

trouxe uma abordagem diferenciada para os alunos, professores e mediadores. Trata-se de mais

uma política verticalizada do Governo Federal, que alterou a dinâmica do ensino com repercussões

no trabalho dos professores. A partir das observações, pode-se inferir que o Programa Mais

Educação, proporciona a Educação Integral, buscando promover a qualidade da educação.

Levando em consideração as informações obtidas por meio das entrevistas, nas observações

diretas, ficou claro que a implantação do programa conseguiu resultados expressivos no ambiente

escolar, melhorou a qualidade do ensino e as relações entre professores, alunos, sociedade.

Com base nessa perspectiva as ações foram executadas onde se desenvolveu as aulas praticas,

com músicas, vários tipos de danças e esportes diferenciados. De forma dinâmica se

contextualizou o aprendizado ludicamente, na perspectiva da equidade sócio-educativa.

Acredita-se que, com o Programa Mais Educação ficou clara a importância da participação da

comunidade na escola, situando as pessoas como participantes da sociedade. REFERÊNCIAS
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