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Resumo: O presente artigo é um estudo de caso com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental Anos Finais da Escola
Municipal Antônio Bastos de Miranda no município de Senhor do Bonfim/BA e tem por objetivo investigar a importância do
acompanhamento pedagógico em matemática dentro do Programa Novo Mais Educação na referida escola. Os
participantes da pesquisa são cinco estudantes, todos da turma do 9º ano. Como metodologia, a abordagem utilizada foi à
qualitativa e o instrumento para reunir os dados foi à entrevista narrativa. A pesquisa constatou que a partir da inserção do
programa e da atividade de acompanhamento pedagógico houve um aumento no desempenho escolar dos estudantes e
também na autoestima.

Palavras chave: Programa Mais Educação. Educação Integral. Estudantes. Matemática.

Abstract: This article is a case study with students of the 9th grade of Elementary School in Antônio Bastos de Miranda Municipal
School in the municipality of Senhor do Bonfim / BA and aims to investigate the importance of pedagogical accompaniment in
mathematics within the Program New More Education in this school. The research participants are five students, all from the 9th grade
class. As a methodology, the approach used was qualitative and the instrument used to gather the data was the narrative interview. The
research found that from the insertion of the program and the pedagogical accompaniment activity there was an increase in students&39;
school performance and also in self-esteem.
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INTRODUÇÃO

A educação brasileira, que em outros contextos históricos era muito mais precária, hoje apresenta
avanços significativos no que diz respeito a fatores como infraestrutura, formação de professores,
material didático, inovações tecnológicas, entre outros aspectos que deveriam favorecer a
aprendizagem. Mas, apesar dos investimentos e incentivos, os dados sobre a aprendizagem obtidos
através de avaliações realizadas pelo Ministério da Educação, entre outros, apontam resultados que
não condizem com as expectativas dos educadores, a exemplo disso, foi o resultado da avaliação da
Prova Brasil de 2015, onde o aprendizado dos alunos do nono ano do Ensino Fundamental foi de
apenas 14% em nível nacional.

Este trabalho visa investigar a importância do acompanhamento pedagógico em Matemática no último
ano do Ensino Fundamental, na concepção dos alunos, dentro do programa Novo Mais Educação na
Escola Municipal Antônio Bastos de Miranda.

A Escola Municipal Antônio Bastos de Miranda, localizada na comunidade de Missão do Sahy em
Senhor do Bonfim – Bahia foi contemplada com o programa e desenvolveu várias atividades, dentre
elas, o acompanhamento pedagógico em Matemática, motivo este que justifica o porquê da escolha
dessa escola como lócus dessa pesquisa, onde é oferecido nos turnos matutino e vespertino.

No entanto, reconhecemos que não basta à escola ser contemplada para que a educação dos alunos
frequentes da mesma seja ideal no contexto nacional, precisamos investigar se esta atividade é
desenvolvida de forma adequada como pede o programa. Desta forma, a pergunta que norteou nossa
pesquisa foi: quais as concepções dos alunos do último ano do Ensino Fundamental em relação à
atividade de acompanhamento pedagógico em Matemática no Programa Novo Mais Educação

Buscando responder ao questionamento anterior, traçamos como objetivos: identificar as vantagens
que o acompanhamento pedagógico em Matemática pode trazer para os envolvidos; analisar como é
desenvolvido o acompanhamento pedagógico em Matemática e verificar se os métodos utilizados
pelos mediadores contribuem na aprendizagem dos alunos.

Não sabemos se o programa atende as necessidades dos alunos da referida escola, nem se está
sendo oferecido adequadamente, possibilitando o retorno esperado, que é o aumento da
aprendizagem dos estudantes. Por isso existe a necessidade de entender, a partir das opiniões dos
alunos, se o Novo Mais Educação atende as suas expectativas e se os impulsionam para melhores
rendimentos.
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PERCURSO METODOLÓGICO

O presente capítulo visa apresentar os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa. A
pesquisa realizada foi de abordagem qualitativa, já que a mesma tem como fonte direta o ambiente
natural.

Para Ludke e André (1986) a pesquisa qualitativa supõe o contato direto e prolongado do pesquisador
com o ambiente e a situação que está sendo investigada, através do trabalho intensivo de campo.

Para Gerhardt e Silveira (2009, p. 32)

Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o
porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam os
valores e as trocas simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois os
dados analisados são não-métricos (suscitados e de interação) e se valem de
diferentes abordagens.

Optou-se por realizar um estudo de caso, já que esse método busca a investigação definida de um
fenômeno especifico em que o pesquisador se dispôs a investigar. Segundo Fonseca, (2002, p.33)

Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de umaentidade
bem definida como um programa, uma instituição, um sistemaeducativo, uma
pessoa, ou uma unidade social. Visa conhecer em profundidade o como e o
porquê de uma determinada situação que se supõe ser única em muitos
aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e
característico. O pesquisador não pretende intervirsobre o objeto a ser
estudado, mas revelá-lo tal como ele o percebe. O estudo de caso pode
decorrer de acordo com uma perspectiva interpretativa, que procura
compreender como é o mundo do pontode vista dos participantes, ou uma
perspectiva pragmática, que visasimplesmente apresentar uma perspectiva
global, tanto quanto possívelcompleta e coerente, do objeto de estudo do
ponto de vista do investigador.

O estudo de caso é uma das várias maneiras de realizar uma pesquisa no ramo educacional, o
mesmo investiga um caso em um determinado contexto social em que o pesquisar se dispõe a
estudar, onde o foco do estudo é um fenômeno contemporâneo, ao invés de histórico Yin (2015, p.
34) reitera que

Fazer um estudo de caso de forma apropriada significa ter cinco preocupações
tradicionais sobre estudos de caso – conduzir a pesquisa de forma rigorosa,
evitar confusões com casos de ensino, saber como chegar a conclusões
generalizadas quando desejado, gerir cuidadosamente o nível de esforço e
compreender a vantagem comparativa da pesquisa de estudo de caso.

O instrumento utilizado para essa pesquisa foi a entrevista narrativa, que se caracteriza como
ferramenta não estruturada, visando à profundidade no diálogo entre entrevistador e entrevistado.

Esse tipo de entrevista visa estimular e encorajar o entrevistado a contar sua (s) experiência (s) em
algum acontecimento importante de sua vida ou contexto social, tendo como base a reconstrução de
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acontecimentos a partir do ponto de vista do informante. A influência do entrevistador deve ser
mínima na entrevista, quando se trata de narrativa.

Jovchelovich e Bauer (2002) alertam para a importância da linguagem utilizada pelo entrevistador,
deve-se utilizar a empregada pelo entrevistado (informante), sem impor qualquer outra forma de
linguagem, já que o instrumento pressupõe que a concepção do entrevistado se revela melhor com a
sua linguagem espontânea.

Sendo assim, podemos afirmar que no diálogo entre entrevistador e entrevistado a história surge a
partir da interação entre os mesmos, fazendo com que a entrevista narrativa seja uma importante
característica colaborativa para a pesquisa.

A instituição de Ensino onde foi feita a pesquisa, é a Escola Municipal Antônio Bastos de Miranda,
localizada no povoado de Missão do Sahy, em Senhor do Bonfim na Bahia.

O povoado conta com uma história muita rica, pois o mesmo é considerado o berço da cidade de
Senhor do Bonfim e ainda podemos encontrar por lá remanescentes indígenas. Atualmente a escola
atende alunos da própria comunidade e de lugarejos próximos, possui um conselho escolar atuante,
formado por membros da equipe gestora, funcionários, professores, alunos e pais. Atualmente tem
uma equipe gestora formada por um diretor (a), dois vices diretores, um coordenador pedagógico e
um secretário escolar, o quadro de funcionários é formado por cerca de 34 pessoas, sendo 20
professores (4 com formação em licenciatura em matemática) e 14 funcionários que desempenham
as funções de merendeira escolar, guarda municipal, serviços gerais, assistente de aluno com
deficiência, monitor de transporte e técnico de informática.

A referida escola oferece educação do maternal ao 9.º ano do Ensino Fundamental. Esta unidade
escolar é dividida em dois espaços físicos, do maternal ao 2.º ano funciona em um prédio alugado
pelo governo municipal, que fica aproximadamente a 500 metros do prédio principal e do 3.º ao 9.º
ano funciona em um prédio próprio.

No entanto há algumas dificuldades em relação à infraestrutura desses espaços, os mesmos não
possuem a quantidade de salas necessárias para atender a demanda de alunos, no prédio principal
existem apenas 4 salas, sendo necessário o aluguel de um espaço ao lado (um antigo bar) para
abrigar uma das turmas, já no espaço anexo, o pátio foi divido e transformado em uma sala de aula
para abrigar uma das turmas de Educação Infantil. Diante dessa problemática, ouve-se muitas
lamentações por parte dos alunos, em relação à falta de espaço adequado para as aulas de
recreação e práticas de Educação Física, que são feitas fora do prédio escolar.

A pesquisa buscou atender aos objetivos traçados, bem como ouvir os alunos do 9º ano, a fim de
compreender suas concepções em relação ao programa e analisar o rendimento dos alunos após a
inserção do Novo Mais Educação na escola, muitas pesquisas são feitas com base na concepção de
professores, gestores e etc, nesta pesquisa vamos ouvir e analisar o que os estudantes pensam a
respeito do programa e do acompanhamento pedagógico, eles que são peças fundamentais dentro
desse projeto educacional.

De um total de vinte alunos, foram convidados cinco do último ano do Ensino Fundamental II da
referida escola, para participar da pesquisa.

Para preservar a identidade dos estudantes entrevistados resolvemos atribuir a cada um dos
participantes da pesquisa os seguintes nomes fictícios: João, José, Maria, Pedro, Luiz e assim serão
chamados durante o transcorrer do presente trabalho.

Os critérios utilizados na escolha dos mesmos foram à frequência na atividade de acompanhamento
pedagógico em Matemática do Novo Mais Educação, onde foi analisado o diário de presença do ano
letivo de 2107 dos alunos do nono ano que participaram do programa, disposição dos mesmos em
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participar da pesquisa e matriculas vigentes desde o inicio do programa no ano letivo de 2017.

Para que os alunos pudessem participar das entrevistas, foi entregue aos seus pais ou responsáveis
legais, um termo de autorização, onde os mesmos leram e foram informados de todo o processo da
pesquisa, afim de que ficasse devidamente esclarecido como seria a participação dos mesmos. Os
pais assinaram autorizando os filhos (as) a participarem da pesquisa, e consequentemente a
divulgação dos dados da pesquisa.

As entrevistas aconteceram nas dependências da escola, mais precisamente na secretaria e na sala
de informática, em dias intercalados. Os estudantes foram ouvidos sem limite de tempo, a fim de
compreendermos através das suas falas, o que a atividade mencionada do referido programa
representa na vida escolar dos mesmos, bem como a contribuição desse acompanhamento
pedagógico no desempenho escolar dos estudantes.

O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO

O ensino ofertado em nossas escolas públicas não tem conseguido dar conta dos aspectos mais
básicos e primordiais da aprendizagem, como aquisição de leitura e escrita e resolução de problemas
simples de Matemática, por exemplo.

É comum ouvir de professores queixas do tipo: os meninos de hoje não lêem, e nem decodificam;
muitos alunos chegam ao final do ensino médio sem compreender o que lêem e não conseguem
resolver um simples problema de Matemática porque nem entender o problema eles conseguem. Ou
seja, o aluno não está mais aprendendo a ler e a escrever, está chegando ao final da Educação
Básica com deficiência séria nessa área. Sendo assim, todas as outras áreas do conhecimento ficam
comprometidas uma vez que ele nem sabe escrever e nem compreende o que lê. Embora pareça
determinismo demais falar dessa forma, os dados de desempenho em leitura e escrita apontam para
essa conclusão.

Segundo dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), através da Prova Brasil
2015 apenas 30% dos alunos até o 9º ano na rede pública aprenderam o adequado na competência
de leitura e interpretação de textos.

No entanto o governo tem criado vários programas para tentar amenizar essa situação e seguir rumo
a uma educação com melhor qualidade. Dentre os programas está o Programa Novo Mais Educação,
que visa integralizar o tempo de permanência dos alunos nas escolas, melhorando o ambiente escolar
com a oferta de atividades diversas dentro das áreas de acompanhamento pedagógico, meio
ambiente, esporte e lazer, direitos humanos, cultura e arte, cultura digital, prevenção e promoção da
saúde, educomunicação, educação científica e educação econômica. Com atividades diferenciadas, o
programa vem tentando atrair cada vez mais o alunado, para que o mesmo possa ter mais opções de
potencializar sua aprendizagem e a sua convivência no contexto social.

Criado pela Portaria do Ministério da Educação(MEC) nº 1.144/2016 e regido pela Resolução do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) nº 5/2016, o programa tem como objetivo
ampliar a aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática no Ensino Fundamental, pois são
componentes curriculares que os alunos não têm tido bons resultados em avaliações nacionais nos
últimos anos. Isso se dará por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes.

No ano letivo de 2017, o programa foi executado através de algumas atividades, das quais se
destacam: o acompanhamento pedagógico em Língua Portuguesa e Matemática e a execução de
atividades nos campos de artes, cultura, esporte e lazer, estimulando a melhoria do desempenho
educacional com a complementação da carga horária em cinco ou quinze horas semanais no turno e
contra turno escolar.
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O programa tem como objetivo contribuir para a alfabetização, aumento do letramento e melhoria do
desempenho em Língua Portuguesa e Matemática das crianças e dos adolescentes, por meio de
acompanhamento pedagógico específico, onde o mediador trabalha Matemática e Língua Portuguesa
de forma descontraída, utilizando metodologias diferenciadas; redução do abandono, que infelizmente
ainda persiste em muitas escolas; da reprovação, da distorção idade/ano, mediante ações
pedagógicas especificas, traçadas em conjuntos com docentes do ensino regular e mediadores do
programa; melhoria dos resultados de aprendizagem do ensino fundamental, nos anos iniciais e finais
e ampliação do tempo de permanência dos alunos na escola.

Ressaltamos que nas escolas públicas de Ensino Fundamental o programa Novo Mais Educação foi
implantado a partir da ação conjunta entre as secretarias estaduais, distritais e municipais de
educação, mediante apoio técnico e financeiro do Ministério da Educação (MEC).

A adesão ao programa funcionou da seguinte maneira: as secretarias municipais, estaduais e distrital
de educação (Entidades Executoras – EEx) aderiram ao Programa Novo Mais Educação por meio do
Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (SIMEC), após a indicação das escolas
habilitadas a participar do programa.

A partir daí as Unidades Executoras (UEx) das escolas elaboraram e enviaram à SEB/MEC por meio
do Sistema PDDE Interativo o Plano de Atendimento da Escola, onde continha informações
específicas de cada escola, como número de alunos, número de turmas, informações sobre o espaço
físico da escola e etc.. Esse procedimento de adesão foi uma condição necessária para que as
escolas pudessem ser contempladas com recursos financeiros, caso contrário a verba destinada ao
programa não seria recebida.

EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONTEXTO HISTÓRICO E SUAS PERSPECTIVAS

A Educação Integral vem sendo pensada como uma das soluções para a melhoria da educação
brasileira, fazendo-se presente nos debates educacionais há alguns anos. Iniciativas diversas pelo
país, em diferentes momentos políticos, têm contribuído para que essa ideia se aproxime cada vez
mais das nossas escolas. Ao analisar o contexto histórico de Educação Integral, vemos que a mesma
já se encontrava presente no currículo a partir da metade do século XX, um exemplo disso está nos
escritos de Plínio Salgado, chefe nacional do Movimento Integralista, onde a base dessa Educação
Integral eram a espiritualidade, o nacionalismo cívico e a disciplina.

Para Anísio Teixeira um dos grandes intelectuais da Escola Nova, pensando na implementação de um
Sistema Público de Ensino para o Brasil, propunha uma educação em que a escola:

Desse as crianças um programa completo de leitura, aritmética e escrita,
ciências físicas e sociais, e mais artes industriais, desenho música, dança e
educação física. E, além disso, desejamos que a escola dê saúde e alimento à
criança, visto não ser possível educá-la no grau de desnutrição e abandono
em que vive. (TEIXEIRA,1959, p.78-84)

Essa concepção veio ser colocada em prática por Anísio no Centro Educacional Carneiro Ribeiro,
implantado em Salvador, na década de 1950. Nesse centro as atividades eram entendidas como
escolares, trabalhadas nas Escolas-Classes, e no contra turno escolar eram oferecidas outra série de
atividades, no espaço em que o educador denominou de Escola Parque.

A Educação Integral tomou ares nacionais, quando Anísio Teixeira, presidiu o Instituto Nacional de
Pedagogia (INEP), na década de 60. Anísio foi convocado pelo então Presidente da República
Juscelino Kubitschek, para coordenar uma comissão responsável para criar o “Plano Humano” de
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Brasília, em conjunto com outros expoentes da educação brasileira. A comissão criou o Sistema
Educacional da capital, que viria ser na visão do presidente, o modelo educacional para todo o país. A
partir daí, criou-se a Universidade de Brasília e o Plano para Educação Básica. Para o nível
educacional elementar da Educação Básica, foi concebido um modelo de Educação Integral, com
inspiração no de Salvador, porém mais evoluído.

Na década de 80, foram construídos aproximadamente quinhentos prédios escolares no Rio de
Janeiro, para abrigar o que se denominava na época de “Escola Integral em horário integral”, a partir
das experiências que Darcy Ribeiro teve com Anísio Teixeira.

Essas experiências com a Educação Integral permitem afirmar que a mesma se caracteriza por
atividades educativas em turno e contra turno, onde o estudante convive e participa de diversas
atividades pedagógicas e culturais.

Nessa perspectiva o Ministério da Educação por meio das Secretarias de Educação Continuada,
Alfabetização e Diversidade (SECAD) e de Educação Básica (SEB), em parceria com o FNDE,
retomou esse ideal para, a partir do aprendizado com experiências bem-sucedidas, implantá–lo nas
redes públicas de ensino. As escolas têm papel fundamental nesse projeto, pois é a partir das
vivências ocorridas nos ambientes escolares que teremos parâmetros de avaliação na qualidade da
Educação Integral. A Educação Integral exige muito mais que estratégias e projetos pedagógicos, é
necessária formação para os envolvidos, e principalmente infraestrutura nas escolas.

A proposta de Educação Integral surge a partir da análise das desigualdades sociais, relacionando
tanto os problemas de distribuição de renda, quanto os contextos de privação de liberdade. A situação
de vulnerabilidade e risco social pode contribuir para o baixo rendimento escolar, para a evasão, para
reprovação e para a defasagem idade/ano. De acordo com o INEP, o 9.º ano do ensino fundamental
tem a terceira maior taxa de evasão, 7,7%, seguido pela 3ª série do ensino médio com 6,8%, entre os
anos de 2014 e 20151.

A migração para a Educação de Jovens e Adultos é mais expressiva no final do Ensino Fundamental,
quando chega a 3,2% e 3,1%, no 7.º e 8.º ano, respectivamente. Em relação à rede de ensino a
migração é maior, na rede municipal, quando alcança uma taxa de 3,8%.

Aliado aos problemas sociais e a necessidade de oferecer uma Educação de Qualidade o governo
através do Ministério da Educação (MEC) criou o Programa Mais Educação em 2007, regulamentado
pelo decreto 7.083/10 como estratégia que amplia a jornada escolar nas escolas públicas, para no
mínimo 7 horas diárias, por meio de atividades diárias nos macrocampos: Acompanhamento
Pedagógico; Educação Ambiental; Esporte e Lazer; Direitos Humanos em Educação; Cultura e Artes;
Cultura Digital; Promoção da Saúde; Comunicação e Uso de Mídias; Investigação no Campo das
Ciências da Natureza e Educação Econômica. De 2007 aos dias atuais o programa sofreu algumas
modificações, mas continua ativo até os dias atuais.

Atrelado a isso, podemos frisar o baixo rendimento em Língua Portuguesa e Matemática nas
avaliações nacionais. Em Matemática, por exemplo, o rendimento é ainda mais baixo, a nível nacional
temos 14% dos alunos até o 9º ano que aprenderam o adequado na competência de resolução de
problemas na rede pública de ensino, levando em conta escolas municipais e estaduais.

No município de Senhor do Bonfim onde estar situado o lócus da pesquisa, os resultados foram ainda
menores, com base na Prova Brasil 2015 a proporção de alunos que aprenderam o adequado na
competência de resolução de problemas até o 9º ano na rede pública de ensino é de apenas 3%, um
número muito baixo.

Na competência de leitura e interpretação de textos, o número é um pouco maior, no entanto
indesejável 14%. Esses resultados levam-nos a perceber a necessidade de mudanças na educação
brasileira, uma reflexão desses resultados deve ser feita pelos órgãos educacionais responsáveis e
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por educadores que diretamente e indiretamente fazem parte da educação nacional, para que
possíveis soluções sejam pensadas e executadas.

Portanto, acreditamos que o tempo integral, através do Programa Novo Mais Educação, vai viabilizar
a oferta de diferentes oportunidades de aprendizagem aos alunos, além de propiciar a vivência dos
mesmos num contexto diferente da sala de aula regular, fazendo com que os mesmos tenham outras
experiências e novas abordagens em relação aos conteúdos de Matemática.

O ENSINO DE MATEMÁTICA: POSSIBILIDADES E DESAFIOS

É notório que a grande maioria dos nossos estudantes não aprecia o ensino de matemática da
maneira como gostaríamos. Ao perguntarmos qual a disciplina que eles têm mais dificuldades, a
grande maioria irá eleger matemática. Há diversos fatores para esses tipos de comportamento, que
fazem com que a matemática seja a disciplina escolhida entre as mais difíceis de ser compreendida.

No entanto, um dos fatores que levam ao distanciamento do aluno com a matemática é a maneira
como a mesma é concebida em sala de aula. Muitos professores de matemática insistem em não
dinamizar suas aulas ou até mesmo utilizar outra metodologia como os jogos matemáticos. Não dá
para utilizar durante todo um ano letivo apenas o livro didático, o quadro branco e listas de exercícios
antigas. É preciso inovar! Fazer aulas diferentes, que tenham significado para o aluno utilizando
tecnologias ou adaptando o conteúdo a uma atividade prazerosa como um jogo ou uma brincadeira.

Fazer a “ponte” do conteúdo que está sendo abordado com a realidade do estudante é um grande
salto de qualidade na aula, que vai fazer com que inúmeros estudantes despertem interesse pela
matemática. A escola e os professores são os responsáveis por organizar atividades que sejam
significativas no ensino aprendizagem, que estimulem o aluno a pensar, a ser criativo, a buscar
soluções para os problemas propostos, que desenvolva o censo crítico e investigativo.

Vasconcellos (1996, p. 13) diz:

O problema metodológico não é problema de uma escola, curso ou professor;
ao contrário, é um problema que perpassa todo o sistema educacional, uma
vez que é longa a tradição de um ensino passivo, desvinculado da vida. Em
outros tempos, até era suportável; hoje, com as crescentes transformações o
mundo contemporâneo, há um questionamento profundo e uma rejeição por
parte das novas gerações. O mundo mudou! A escola tem que mudar!

Diante da afirmação de Vasconcellos, é necessário refletir e repensar as ações em sala de aula,
procurar parcerias com colegas e todos que venham agregar para uma mudança de atitude. O
programa Novo Mais Educação é uma forma de parceria que pode dar certo, pois uma de suas
atividades trabalha o ensino de matemática e objetiva uma forma metodológica diferenciada, com
utilização de jogos matemáticos, softwares e a inserção do cotidiano dos alunos nas atividades.

Portanto, faz-se necessário o trabalho em conjunto nas escolas que ofereçam o programa, dos
professores de matemática do ensino regular com os mediadores do acompanhamento pedagógico
em matemática, para que as atividades sejam melhores planejadas e tenham sentido para os alunos,
fazendo com que os mesmos tenham mais entusiasmo nas aulas e nas atividades relacionadas com
matemática.

O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO E O ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO EM
MATEMÁTICA
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Os dados que foram analisados, mediante as concepções dos entrevistados trazem uma semelhança
nas falas dos estudantes, pois os mesmos convivem juntos na sala de ensino regular e nas atividades
do programa em questão.

Os cinco entrevistados (cem por cento), afirmaram que o programa é bom, pois possibilita mais
aprendizado, pelo fato, de ser no turno oposto ao do ensino regular e de acompanhar os conteúdos
que os mesmos vêem em sala de aula, além de ser uma responsabilidade a mais, pois os mesmos
devem cumprir a frequência do programa que é estabelecida em consonância com a escolar, e
participar de todas as atividades oferecidas pelo programa.

Dois dos entrevistados (quarenta por cento) afirmaram que o programa é importante devido à atenção
que recebem dos mediadores e facilitadores na disciplina de matemática, que é uma das mais difíceis
e que a maioria dos alunos tem dificuldades.

Os alunos João e José destacam a forma com que os mediadores do acompanhamento pedagógico
em matemática trabalham nas aulas, dentro da metodologia é utilizado jogos matemáticos, que
facilitam a aprendizagem. O aluno João afirma “Os mediadores ensinam bem, utilizam o quadro e
jogos matemáticos, facilitando o entendimento de alguns conteúdos” (João, entrevista, 2017). Os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) orienta-nos a utilizar os jogos como um importante
recurso pedagógico, visto que

Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois
permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a
criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções.
Propiciam a simulação de situações problemas que exigem soluções vivas e
imediatas, o que estimula o planejamento das ações; possibilitam a construção
de uma atitude positiva perante os erros, uma vez que as situações
sucedem-se rapidamente e podem ser corrigidas de forma natural, no decorrer
da ação, sem deixar marcas negativas. (BRASIL, 1998, p.46).

O aluno Luiz enfatiza que “os mediadores, além de utilizarem tarefas impressas, fazem brincadeiras,
utilizando jogos matemáticos, o que leva a uma compreensão mais rápida” (Luiz, entrevista, 2017).
Tais afirmações, por parte dos estudantes entrevistados, leva-nos a crer que a diversificação das
aulas de matemática e a utilização de jogos faz com que a aprendizagem tenha significado.

Smole (2007, p.13) afirma que

É preciso ampliar as estratégias e os materiais de ensino e diversificar as
formas e organizações didáticas para que, junto com os alunos, seja possível
criar um ambiente de produção ou de reprodução do saber e, nesse sentido,
acreditamos que os jogos atendem a essa necessidade.

Ao serem questionados, sobre o rendimento escolar, especificamente na disciplina de matemática, os
entrevistados tiveram falas semelhantes, afirmando que o mediador do acompanhamento pedagógico
em matemática, em véspera de avaliação escrita, revisa todos os conteúdos que serão cobrados,
diminuindo a chance de notas baixas. Devemos também levar em consideração que na maioria das
famílias tanto o homem quanto a mulher, trabalham fora para garantir o sustento da família deixando
seus filhos sem acompanhamento em um dos turnos do dia, e na zona rural não é diferente.

A aluna Maria afirma “eles (os mediadores) ensinam agente e é bom porque quando fazemos prova,
não ficamos para recuperação” (Maria, entrevista, 2017); o aluno José, em relação ao
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acompanhamento em matemática diz que: “É muito bom, por que ajuda a gente a aprender mais em
matemática e ajuda-nos para fazer as provas escritas” (José, entrevista, 2017). Já o aluno Pedro ao
ser questionado sobre o rendimento enfatiza que além de contribuir para a disciplina de matemática,
também potencializa a aprendizagem na disciplina de português quando diz “Contribui de forma
positiva, matemática e português mesmo ajudou muito, na I unidade que não tinha o programa a
minha nota não foi muito boa” (Pedro, entrevista, 2017).

As afirmações dos alunos José, Maria e Pedro ressaltam a importância do trabalho dos mediadores
no acompanhamento pedagógico em matemática, no rendimento escolar, fazendo com que os
estudantes fiquem satisfeitos com seus desempenhos e sintam-se estimulados em participar cada vez
mais do que é proposto nas aulas.

Um dos argumentos utilizados pelos entrevistados para defender a importância do acompanhamento
pedagógico em matemática, é que os mediadores do programa utilizam metodologias diferentes das
aplicadas nas aulas do ensino regular, o aluno Luiz afirma que “O acompanhamento é muito bom, o
professor (mediador) fala de forma clara com a gente, de forma que nós conseguimos entender o que
ele quer passar para nós” (Luiz, entrevista, 2017). Já o aluno João enfatiza “Eu acho bom, porque
trabalhamos várias coisas no acompanhamento pedagógico, eles ensinam muito bem os conteúdos, a
gente leva o caderno da escola e mostra o que está sendo cobrado e eles ensinam tudo” (João,
entrevista, 2017).

A partir das afirmações dos alunos João e Luiz entendemos que a retomada de conteúdo, do que
estar sendo abordado em sala de aula é interessante para a aprendizagem dos alunos, pois além de
revisar o que é visto em sala de aula, há uma abordagem diferenciada em relação a do ensino regular
e possibilita o uso de outras metodologias como os jogos e até mesmo o uso de um software
matemático, fazendo com que a aula tenha mais significado ou até mesmo um estudo de campo,
onde a matemática se torna mais visível e palpável.

É importante a utilização de metodologias diferenciadas no ensino da matemática, pois os estudantes
deixam de lidar com o que já estão acostumados na sala de aula regular, há uma ampliação de
significados por parte dos alunos em sua aprendizagem.

Bruner (1978, p.36) afirma que “o mais importante no ensino de conceitos básicos é ajudar a criança a
passar progressivamente do pensamento concreto à utilização de modos de pensamento
conceptualmente mais adequados”. Daí a importância de se ter uma metodologia flexível em sala de
aula, que se molde a realidade dos alunos.

A partir das falas dos entrevistados entendemos que o programa Novo Mais Educação traz, através
do acompanhamento pedagógico em matemática outras experiências que os mesmos julgam
importantes, o contato com professores diferentes do ensino regular, o manuseio de jogos
matemáticos e de materiais concretos, o acompanhamento dos conteúdos do ensino regular sob outro
olhar, são algumas dessas experiências.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar e interpretar os dados coletados para esta pesquisa pôde-se perceber a importância do
programa Novo Mais Educação no dia a dia dos alunos último ano da Escola Municipal Antônio
Bastos de Miranda em Senhor do Bonfim. As declarações dadas pelos mesmos (as) tem muita
homogeneidade, os cinco (05) participantes defendem a permanência do programa na escola citada,
pois além de ajudá-los a melhorar o desempenho em matemática e português, é uma forma de
preencher o tempo ocioso dos mesmos, através da interação em todas as atividades oferecidas pelo
programa.
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Há uma positividade nas respostas dos entrevistados, em relação ao programa, o que torna a
permanência do mesmo importante na vida escolar dos estudantes participantes. Os estudantes
afirmaram que a partir do inicio do programa os seus desempenhos e resultados nos componentes
curriculares do ensino regular melhoraram principalmente em língua portuguesa e matemática, devido
ao acompanhamento pedagógico. Pôde-se perceber que as atividades foram desenvolvidas de forma
satisfatória em relação ao programa, trazendo bons resultados, além do reconhecimento dos próprios
alunos.

No entanto, para que o Novo Mais Educação realmente satisfaça e atenda os objetivos que o envolve,
faz-se necessário que todos os profissionais da educação que atuam nas escolas, sejam
responsáveis pelos estudantes em todos os momentos do dia, que ajudem uns aos outros em prol da
satisfação plena dos alunos, pois quanto mais satisfeitos, mais vontade terá de frequentar e participar
do programa em geral.

A responsabilidade é de todos, professores, mediadores, facilitadores, funcionários da cozinha,
secretaria, coordenação pedagógica e gestão escolar. A gestão escolar é uma importante ponte para
essa nova política educacional, já que através de atitudes democrática da gestão escolar, do diálogo
e da participação é que se forma um novo olhar de educação, que transforme o atual contexto
escolar.

Ao longo desse trabalho, percebemos que muitos pontos precisam avançar. A infraestrutura não é
adequada, a necessidade da participação da família na construção dessa nova política educacional,
pois o programa não tem como objetivo isentar os pais ou responsáveis do seu compromisso na
educação dos seus filhos, apenas deseja oportunizar uma educação com mais tempo e mais
qualidade.

Sabemos que existe um longo caminho a percorrer na educação brasileira, no entanto, o mesmo vem
sendo traçado com algumas mudanças. Com a inserção do Programa Novo Mais Educação na Escola
Municipal Antônio Bastos de Miranda nota-se um aumento na frequência dos estudantes em virtude
das atividades que são oferecidas com diferentes metodologias e ludicidade.

Em virtude dos fatos mencionados, constata-se que o programa precisa continuar sendo oferecido na
referida escola, visto que houve uma melhora significativa no rendimento dos estudantes e
principalmente na autoestima, é nítida a satisfação dos alunos ao expressarem suas opiniões no que
se refere ao desempenho escolar.
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