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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O presente relatório é parte da pesquisa Programa Mais Educação: 

Impactos na Educação Integral e Integrada, iniciativa financiada pela Diretoria de 

Currículos e Educação Integral (EI) da Secretaria de Educação Básica (SEB) do 

Ministério da Educação (MEC) e realizada por um grupo de universidades públicas 

federais1.  

Com etapas quantitativa e qualitativa, a pesquisa busca investigar a 

implementação e o funcionamento do Programa Mais Educação (PME) nas escolas 

públicas brasileiras, além de verificar o potencial do Programa como ação indutora 

de políticas públicas de Educação Integral (EI) nos estados e municípios do Brasil.  

Este relatório apresenta o resultado da análise qualitativa da experiência 

em Educação Integral da rede estadual de educação do Amazonas. E os dados aqui 

apresentados dizem respeito à pesquisa realizada durante os dias 12 a 21 de maio 

de 2014. 

 

 

1.1 Identificação do Estado 

 

 

O Amazonas (AM), maior estado brasileiro em território, possui uma área 

de 1.559.148,890 km². Pertencente à Região Norte do Brasil, é a segunda unidade 

federativa mais populosa dessa macrorregião. De acordo com o Censo Demográfico 

de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014), o Estado tem 

3.483.985 habitantes, dos quais 2.755.490 vivem na área urbana e 728.495 na área 

rural. A capital Manaus, um dos 62 municípios do Amazonas, é a cidade mais 

populosa da Região Norte, com 1.802.014 habitantes, concentrando cerca de 60,0% 

da população do Estado, seguida por Parintins, com pouco mais de 102 mil 

                                            
1
 UFG, UFMG, UFPA, UFPE, UFPR e UNIRIO.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parintins
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habitantes (IBGE, 2014a). O Estado é, ainda, subdividido em 13 microrregiões2 e 4 

mesorregiões3.  

 

 

Figure 1 – Mapa do Brasil com a divisão dos estados e regiões, com destaque para o 
Estado do Amazonas 

Fonte: Mapa obtido através do site da Combitrans Amazônia. Disponível em: 
<http://www.combitrans.com.br/conheca-manaus>. Acesso em: 13 dez. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 As microrregiões são: Alto Solimões, Boca do Acre, Coari, Itacoatiara, Japurá, Juruá, Madeira, 
Manaus, Parintins, Purus, Rio Negro, Rio Preto da Eva e Tefé. 
3 As mesorregiões são: Norte Amazonense, Centro Amazonense, Sul Amazonense e Sudoeste 
Amazonense. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_microrregi%C3%B5es_do_Amazonas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_mesorregi%C3%B5es_do_Amazonas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_mesorregi%C3%B5es_do_Amazonas
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Figure 2 – O Estado do Amazonas: principais municípios e fronteiras 

Fonte: Mapa obtido através do site do GuiaNet: Guia Internet Brasil. Disponível em: 
<http://www.guianet.com.br/am/mapaam.htm>. Acesso em: 13 dez. 2014. 

 

O IBGE identificou 65 grupos indígenas no Estado, o qual detém a maior 

população de índios4 do País, no total de 168.680, de acordo com o Censo 

Demográfico 2010 (IBGE, 2014). O Amazonas detém, ainda, 98% de sua cobertura 

florestal preservada, que equivale a 50% da biodiversidade do nosso planeta, além 

de ser um dos seus maiores mananciais de água doce. Sofrendo influência de vários 

fatores, como a precipitação, vegetação e altitude, a água forma, na região 

amazonense, a maior rede hidrográfica do planeta. A maioria dos rios do Estado é 

navegável durante todo o ano. O Rio Amazonas é internacionalmente conhecido 

                                            
4 As escolas indígenas não foram visitadas pela equipe de pesquisa, pois, segundo informações da 
Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (SEDUC), elas não possuíam, no período da 
pesquisa, experiências de Educação Integral. Segundo dados do Plano Estadual de Educação do 
Amazonas (PEE-AM), a Educação Indígena, no ano de 2006, foi oferecida em 811 escolas, sendo 
778 municipais, 19 particulares e 14 estaduais. 
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como o maior do mundo, possuindo um curso calculado em 6.992 quilômetros 

(INPE, 2015).  

O acesso às diferentes regiões do Estado é feito principalmente por via 

aérea ou fluvial. Por esta última via, os tempos de deslocamento variam muito, por 

exemplo, de alguns municípios até a capital, pode-se levar até seis dias de barco. 

Esse cenário faz do Estado do Amazonas um lugar especial, com 

características geográficas, riquezas naturais e culturais que desafiam as políticas 

de educação e sua necessidade de atender, com qualidade, todos e cada um. 

 

 

1.2 Preparação e dinâmica do trabalho de campo  

 

 

A rede estadual de ensino do Amazonas respondeu ao questionário on-

line, referente à fase quantitativa desta pesquisa, em dezembro de 2012, via e-mail. 

Entre a chegada do questionário e o início das visitas de campo, em maio de 2014, 

houve um hiato de 17 meses. Portanto, após a escolha das redes públicas de ensino 

para integrarem esta pesquisa, foi importante confirmar se elas continuavam 

desenvolvendo a experiência do Programa Mais Educação, bem como atualizar os 

dados apresentados no questionário. 

Ao analisarmos as respostas do questionário, foi possível levantar os 

seguintes motivos que levaram à escolha do Estado do Amazonas para integrar esta 

fase qualitativa da pesquisa: a riqueza da diversidade de experiências em EI no 

Estado; a existência de uma experiência em Educação Integral que vinha sendo 

desenvolvida pelo Estado antes mesmo da implantação do Programa Mais 

Educação; o fato de o Programa ter sido inserido no planejamento de gestão da 

Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (SEDUC); a participação da 

comunidade escolar na implementação do Mais Educação; e, por fim, a 

consideração do fato de a Educação Integral na rede estadual de educação do 

Amazonas ter sido incorporada tanto pelo Ensino Fundamental (EF) como pelo 

Ensino Médio (EM).  

Esse conjunto de fatores somado às avaliações positivas que o projeto de 

Educação Integral vem recebendo por parte da Secretaria do Estado, ao alto 

percentual de escolas que aderiram ao Programa e ao tempo de implantação do 
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PME fez com que o Estado do Amazonas se tornasse um campo fértil para a 

realização da análise do impacto do Programa Mais Educação na indução de 

políticas públicas de Educação Integral. 

A visita ao Amazonas foi precedida por contatos por telefone e e-mail. 

Durante essa aproximação, além de se confirmar a continuidade das experiências 

em Educação Integral nas escolas da rede estadual de ensino, percebeu-se a 

disponibilidade de seus gestores para receberem a equipe de pesquisadores da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Assim, a data para a pesquisa em 

campo foi previamente acordada, bem como a organização de uma agenda de 

trabalho. Com a colaboração da equipe da Secretaria de Estado de Educação e 

Qualidade do Ensino, foi possível organizar uma agenda que nos permitiu realizar 

entrevistas, grupos de discussão e visitas à Secretaria, coordenadorias, às escolas e 

a alguns outros municípios, além da capital do Estado, Manaus. Vale ressaltar que a 

SEDUC ofereceu importante apoio para o desenvolvimento das atividades da 

pesquisa, contribuindo em aspectos operacionais – disponibilização de veículos para 

locomoção e agendamento de visitas e de entrevistas – e também facilitando o 

acesso aos documentos necessários. 

O trabalho de campo no Estado do Amazonas foi realizado no período de 

12 a 19 de maio de 2014. Durante esse período, foi possível conhecer a diversidade 

de realidades, a organização e o processo de implementação das experiências que 

ampliam a jornada escolar do Ensino Fundamental e Médio da rede estadual de 

ensino do Amazonas. A organização do trabalho de campo está descrita no Quadro 

1.  

 

QUADRO 1 – Atividades realizadas no trabalho de campo, no Estado do Amazonas – 2014 

Entrevistas Individuais Grupos de discussão Visitas 

 Responsável pelo 
departamento de gestão 
escolar (SEDUC) 

 Diretora de uma escola 
estadual de Manaus 

 Professora comunitária de 
uma escola estadual de 
Manaus 

 Técnico da gerência do 
Ensino Médio e gerência 
do Ensino Fundamental 

 Professores do turno 
regular 

 Professores comunitários 

 Pedagogos 

 Acompanhante da SEDUC 
nas escolas 

 Monitores 

 Gestores 

 Alunos 

 Pais dos alunos 
participantes do PME 

 Duas escolas da zona 
urbana (Manaus) 

 Uma escola rural no 
Município de Manacapuru 

 Três escolas em Parintins 
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Entrevistas Individuais Grupos de discussão Visitas 

(SEDUC) 

 Coordenadora de Parintins 

 Coordenação do PME na 
SEDUC 

 Representantes da 
SEDUC 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

QUADRO 2 – Descrição das atividades realizadas no trabalho de campo, no Estado do 
Amazonas – 2014 

Local e Data Atividades realizadas 

SEDUC:  
12/05/14  
(segunda-feira)  

 Entrevista com a Coordenação Estadual do 
Programa Mais Educação  

E. E. Nossa Senhora das Graças, 
pertencente à Coordenadoria Distrital 3 
– Manaus:  
13/05/2014 
(terça-feira) 

 Acompanhamento das atividades dos alunos 

 Entrevista com a diretora e professora 
comunitária  

 Grupo focal com os monitores de dança e 
esportes – Manaus 

E. E. Professora Roxana Pereira 
Bonessi, pertencente à Coordenadoria 
Distrital 2 – Manaus:  
13/05/2014 
(terça-feira) 

 Acompanhamento das atividades dos alunos 

 Grupo de discussão com: a diretora, o 
coordenador do PME, a pedagoga e 
acompanhante da SEDUC de Manaus 

 Entrevista com a avó de um aluno do PME 

 Grupo focal com monitores de letramento, 
dança e matemática 

SEDUC – Manaus:  
13/05/2014 
(terça-feira) 

 Grupo de discussão com Secretária Executiva 
Adjunta Pedagógica e equipe da SEDUC  

 Entrevista com técnico da Gerência do Ensino 
Médio e Gerência do Ensino Fundamental na 
SEDUC 

E. E. Eurico Gaspar Dutra – 
Manacapuru: 
14/05/2014 
(quarta-feira) 

 Grupo de discussão com gestor e coordenador 
do PME na escola 

 Grupo de discussão com pais dos alunos 
participantes do PME 

 Conversa e oficina de desenho com as crianças 
do PME 

 Grupo de discussão com quatro monitores de: 
capoeira, canteiro sustentável, campo do 
conhecimento (português e matemática) e 
esportes, e um Professor Comunitário 

Coordenadoria de Parintins:  
15/05/2014 
(quinta-feira) 

 Grupo de discussão na Coordenadoria de 
Parintins 

 Grupo de discussão com dezesseis monitores 
de cinco escolas5 estaduais  

                                            
5 As cinco escolas foram: Escola Estadual Ministro Waldemar Pedrosa, Escola Estadual Professor 
Anderson de Menezes, Escola Estadual Dom Gino Malvestio, Escola Estadual Ryota Oyama e Escola 
Estadual Geny Bentes de Jesus.  
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Local e Data Atividades realizadas 

 Grupo de discussão com seis gestoras dessas 
cinco escolas estaduais  

 Grupo de discussão com seis coordenadores do 
Programa Mais Educação de cinco escolas  

E. E. Ryota Oyama – Parintins:  
16/05/2014 
(sexta-feira) 

 Acompanhamento das atividades dos alunos e 
grupo de discussão com oito pais de alunos 
participantes do PME 

E. E. Waldemar Pedrosa – Parintins: 
16/05/2014 
(sexta-feira) 

 Acompanhamento das atividades dos alunos e 
grupo de discussão com cinco professores do 
turno regular 

E. E. Anderson de Menezes – 
Parintins:  
16/05/2014 
(sexta-feira) 

 Acompanhamento das atividades dos alunos 

SEDUC – Manaus:  
19/05/2014 

 Entrevista com a Coordenadora Estadual do 
Programa Mais Educação 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Como podemos observar nos Quadros 1 e 2, foram visitadas duas 

escolas estaduais na zona urbana de Manaus, uma escola ribeirinha no Município 

de Manacapuru6 e três escolas no Município de Parintins7, buscando, com essas 

visitas, uma aproximação com as diferentes realidades existentes na rede estadual 

de educação do Amazonas.  

Em cada visita, foi possível observar o funcionamento das atividades, dos 

espaços físicos, da materialidade e dos equipamentos das escolas, bem como 

conhecer os registros das produções relativas às atividades ligadas às experiências 

de ampliação da jornada escolar, tais como: fotografias de eventos realizados, 

murais, portfólios, produções de oficinas, etc. Foi possível ainda estabelecer 

conversas informais com professores, funcionários e membros da comunidade 

escolar e assistir às apresentações culturais dos alunos.  

Além disso, foram feitas entrevistas e grupos de discussão com os 

monitores, professores comunitários, pedagogos, pais dos educandos, 

acompanhantes da SEDUC e diretoras de escola. A fim de ampliar a abrangência e 

representatividade da pesquisa, buscou-se uma diversidade na composição desses 

                                            
6
 Conhecido como “Princesinha dos Solimões”, Manacapuru localiza-se ao sul de Manaus e é o 

quarto município mais populoso do Estado do Amazonas, superado por Manaus, Parintins e 
Itacoatiara. O Município está incluído na Grande Manaus. 
7
 Segundo mais populoso do Estado, o Município de Parintins é internacionalmente conhecido por 

sua “festa folclórica do boi”. O Município foi a primeira cidade do interior a receber um Centro de 
Educação Integral (CETI), modelo de escola que será apresentado na seção 3 deste relatório. 
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grupos, com a participação de pessoas de diferentes regiões/escolas. Foram 

realizadas, ainda, rodas de conversas informais e oficinas de desenho com as 

crianças do PME. Todas as entrevistas foram gravadas e, posteriormente, 

transcritas, ademais, foram feitos observações e registros fotográficos dos espaços e 

das atividades nas escolas. 

Foi também possível utilizar, para a elaboração deste relatório, os 

documentos que nos foram disponibilizados pela Secretaria Estadual de Educação 

do Amazonas, tais como: materiais pedagógicos e de apoio, fichas de 

monitoramento, relatórios, planilhas, registros de acompanhamento e avaliação das 

atividades do PME, apresentações para PowerPoint e fotos.  

É importante destacar que este relatório não tem a pretensão de 

descrever e analisar a totalidade das experiências em Educação Integral da rede 

estadual de ensino do Amazonas, fazendo-se reconhecer, assim, os limites desta 

pesquisa. Entretanto, acredita-se que a aproximação realizada aqui nos possibilitará 

importantes reflexões acerca dessas experiências desenvolvidas no Estado. 

 

 

1.3 A educação no Estado do Amazonas 

 

 

Conforme dados do Censo Escolar de 20138, o Amazonas conta com 

1.172.644 estudantes, sendo que aproximadamente 41,3% deles estão matriculados 

em escolas da rede estadual de educação, 50,4%, em escolas das redes municipais, 

0,44%, nas federais e 7,85%, em escolas particulares. Do contingente total de 

alunos, 97.399, ou seja, aproximadamente 8,3% dos alunos, são atendidos em 

tempo integral, dentre os quais mais de 20,0% estão na rede estadual de ensino 

(INEP, 2014). 

 

 

 

 

 

                                            
8
 O Censo Escolar de 2013 apresentava os dados mais atualizados no período da pesquisa de 

campo, que foi realizada em maio de 2014. 
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TABELA 1 – Número de matrículas e estabelecimentos de ensino de Educação Básica no 
Estado do Amazonas – 2013 

Segmentos 
Estudantes 

(No) 
Estabelecimentos de ensino 

(No) 

Estaduais 484.156 692  
559 urbanas 

133 rurais 

Municipais 591.273 4.581 
769 urbanas 

3.812 rurais 

Federais 5.155 11 
11 urbanas 

0 rurais 

Particulares 92.060 257 
254 urbanas 

3 rurais 

TOTAL 1.172.644 5.541 
1.328 urbanas 

3.945 rurais 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir dos dados obtidos nos sites do IBGE (IBGE, 2014a) e do Inep 
(INEP, 2014).  

 

Segundo a Tabela 1, o Amazonas apresenta 692 estabelecimentos de 

ensino de educação básica na rede estadual (incluindo as unidades que oferecem o 

ensino mediado por tecnologias/Centro de Mídias9). O trabalho dessas escolas é 

gerido pela SEDUC10, que conta com sete coordenadorias distritais em Manaus e 61 

coordenadorias regionais, uma em cada município do Estado. As coordenadorias 

atuam no acompanhamento das redes públicas de ensino, buscando a resolução de 

demandas, o planejamento e a execução dos projetos relacionados à educação 

pública estadual.  

A Tabela 2 permite uma compreensão melhor de como estão distribuídos 

os alunos atendidos nas escolas estaduais do Amazonas. 

 

 

 

                                            
9 As aulas do Centro de Mídias da Educação do Amazonas (CEMEAM), implantado em 2007, são 
ministradas em Manaus e transmitidas, via satélite, em tempo real, para uma comunidade rural.  
10

 A Secretaria de Estado de Educação do Amazonas é dirigida pelo Secretário de Estado de 
Educação, que conta com um Secretário Executivo e quatro Secretários Executivos Adjuntos.  
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TABELA 2 – Número de matrículas nas escolas estaduais, no Estado do Amazonas – 2013 

Segmentos 
Alunos 

(No) 
Escolas Urbanas 

(No) 
Escolas Rurais 

(No) 

Pré-Escola 38 - 38 

Anos Iniciais do EF 94.881 90.237 4.644 

Anos finais do EF 169.700 158.964 10.736 

Ensino Médio 172.215  146.205 26.010 

EJA 46.801 45.212 1.589 

Educação Especial 521 521 - 

TOTAL 484.156 441.139 43.017 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir dos dados disponíveis nos sites do Inep: Censo Escolar 2013 
(INEP, 2014) e do QEdu: Matrículas e Infraestrutura (QEDU, 2015). 

 

A partir da análise da Tabela 2, podemos afirmar que o maior número de 

matrículas na rede estadual de ensino do Amazonas está no segmento Ensino 

Fundamental: são 264.581 alunos, representando aproximadamente 54,65% do total 

de matrículas. Além disso, a rede estadual atende 172.215 alunos no Ensino Médio, 

o que corresponde a 35,5% do total de matrículas, sendo que 146.205 delas estão 

nas escolas da zona urbana e 26.010, nas da zona rural.  

Na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), encontram-se 

matriculados 46.801 alunos, dos quais 45.212 estão na zona urbana e 1.589, na 

zona rural. A modalidade Educação Especial apresenta 521 matrículas, apenas 

0,1% do total de matrículas nas escolas estaduais, sendo todas na zona urbana.  

Diante dessa descrição do quantitativo de alunos atendidos nas escolas 

estaduais do Amazonas, chama a atenção o fato de 94.881 (20,0%) corresponderem 

a matrículas nos anos iniciais do EF, um índice alto quando consideramos que esse 

segmento é de responsabilidade legal dos municípios.  

No que se refere ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(Ideb), pode-se verificar, nas Tabelas 3 e 4, a comparação dos índices do Ensino 

Médio e dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, projetados e observados 

nos anos de 2009, 2011 e 2013, no Brasil e no Estado do Amazonas. 
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TABELA 3 – Ideb dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental no Brasil e no Estado do 
Amazonas – 2009, 2011, 2013 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir dos dados constantes no site do Inep (INEP, 2015).  

 

TABELA 4 – Ideb do Ensino Médio no Brasil e no Estado do Amazonas – 2009, 2011, 2013 

Localidades 

Ensino Médio 

Ideb observado  Metas projetadas 

2009 2011 2013 2009 2011 2013 

Brasil 3.6 3.7 3.7 3.7 3.9 5.2 

Amazonas  
(rede estadual de ensino) 

3.2 3.4 3.0 2.4 2.5 2.8 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir dos dados constantes no site do Inep (INEP, 2015).  

 

Os dados apontam para um crescimento do Ideb nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental no Estado do Amazonas, ultrapassando as metas projetadas. 

Todavia, todos os índices, tanto do Ensino Fundamental quanto do Ensino Médio, 

são inferiores aos nacionais.  

A rede estadual de educação do Amazonas ainda conta com uma 

avaliação própria: o Sistema de Avaliação do Desempenho Educacional do 

Amazonas (SADEAM), criado pelo Governo do Estado com o objetivo de subsidiar a 

Localidades 
Ensino 

Fundamental 

Ideb observado Metas projetadas 

2009 2011 2013 2009 2011 2013 

Brasil 

Anos iniciais 4.6 5.0 5.2 4.2 4.6 4.9 

Anos finais 4.0 4.1 4.2 3.7 3.9 4.4 

Amazonas  
(rede estadual de 
ensino) 

Anos iniciais 4.5 4.8 5.1 4.1 4.4 4.7 

Anos finais 3.6 3.9 3.9 3.1 3.5 3.9 
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SEDUC com informações mais rápidas e ampliadas sobre o nível de aprendizagem 

dos estudantes da rede pública de ensino em Língua Portuguesa e Matemática11. 

Os melhores resultados no SADEAM e no Ideb são reconhecidos através 

da Premiação Escola de Valor12, uma inciativa criada pelo Governo Estadual que 

visa incentivar as escolas ao cumprimento das metas da educação básica por meio 

de uma premiação em dinheiro. As escolas que alcançam o Ideb recebem R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) para o Ensino Fundamental e R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) para o Ensino Médio, de tal forma que é possível acumular os 

valores. Esse dinheiro pode ser gasto de acordo com as necessidades da escola 

premiada. As escolas que não alcançaram a média no Ideb, mas que obtiveram um 

crescimento do índice, recebem R$ 20.000,00 (vinte mil reais).  

 

“Esse dinheiro que a gente ganha em prêmios a gente usa pra fazer a 
reforma da escola, por exemplo. Nós pudemos cobrir a quadra, que é 
onde as crianças almoçam e fazem a oficina de dança.” (Diretora de 
escola). 
 

Com base nas entrevistas realizadas nesta pesquisa, pode-se inferir que, 

apesar do volume de recursos recebidos pelas escolas, ainda existe o desafio de 

elas compreenderem a melhor forma de aplicação deles.  

Dentro da lógica das premiações, os funcionários das coordenadorias 

regionais visitadas também podem ser premiados com 14º e 15º salários. Para isso 

é necessário que mais de 47% das escolas avaliadas tenham sido premiadas com o 

14º ou com o 15º salário. 

Ainda no que diz respeito à gestão escolar, em várias entrevistas, foi 

destacada a realização, pela SEDUC, da Mostra de Gestão. Tal atividade tem como 

objetivo compartilhar com a comunidade escolar os resultados educacionais obtidos 

em cada unidade de ensino, ao longo do ano. Com a ajuda das coordenadorias 

distritais e regionais, as escolas do interior e da capital reúnem seus números, 

                                            
11

 De acordo com documentos fornecidos pela SEDUC, a prova do SADEAM foi aplicada a 92 mil 
alunos do Ensino Médio e da EJA em 2011, sendo avaliados os alunos do terceiro ano do Ensino 
Médio regular e todos os níveis de ensino da EJA. 
12

 Foram consultadas a Apresentação dos resultados do Índice de Educação do Amazonas (IDEAM) 
de 2011 e a Premiação Escola de Valor de 2011. Disponível em: 
<http://www.educacao.am.gov.br/wp-content/uploads/2013/01/ideam-2011.pdf>. Acesso em: 13 dez. 
2014. 
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mobilizam seus alunos e apresentam, cada uma à sua maneira, não só o que já foi 

alcançado como também as metas para o ano letivo vigente.  

Outros programas e projetos desenvolvidos pela rede estadual de ensino 

do Amazonas também foram mencionados pelos sujeitos entrevistados: Programa 

Amazonas Bilíngue, Programa Amazonas Alfabetizado, Programa de Aceleração do 

Desenvolvimento da Educação do Amazonas (PADEAM), Programa de Ciência na 

Escola, Programa de Regionalização da Merenda Escolar (PREME), Certificação 

ISO (International Organization for Standardization, ou Organização Internacional 

para Padronização) das Escolas, Plano de Gestão Transparente, etc.13. 

 

 

                                            
13

 Dados o foco e os limites da pesquisa, tais iniciativas não serão detalhadas neste relatório.  
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2 A EDUCAÇÃO INTEGRAL NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO 

AMAZONAS 

 

 

2.1 Primeiras escolas de Educação Integral 

 

 

“[...] a princípio, quando chegamos aqui, não tinha nada, assim, escrito da 
Educação Integral. Nossa Educação Integral aqui, ela começou 
interessante, ela começou pelo Ensino Médio. E a lei é clara, a Educação 
Integral tem que começar pelo Ensino Fundamental, do 1º ao 5º Ano, ao 
9º Ano e estender ao Ensino Médio. Mas nós tivemos um processo 
inverso. Foi criada escola integral no Ensino Médio.” (Pedagogo na 
SEDUC). 
 

A proposta de uma Educação Integral no Estado do Amazonas teve início 

em 2002, com duas escolas de Ensino Médio: a Escola Estadual Marcantonio Vilaça 

1 e a Escola Estadual Senador Petrônio Portella, duas escolas periféricas do 

Município de Manaus. Segundo a Secretária Adjunta Pedagógica da SEDUC, ao 

invés de ter início no Ensino Fundamental, o processo de implantação da Educação 

Integral no Estado foi inverso. Além do interesse de criar escolas com padrão de 

qualidade de ensino e oferecer uma educação de qualidade para os alunos, essas 

escolas encontravam-se em zonas de vulnerabilidade social, e a origem dessa 

iniciativa constituiu-se também no aspecto da proteção e inclusão social desses 

jovens.  

A Secretária explica ainda que, em 2005, o governador do Amazonas 

propôs transformar as escolas de tempo parcial em escolas de tempo integral, e, 

logo no ano seguinte, em 2006, foi implantada a primeira escola em tempo integral 

de 6º a 9º Ano: a Escola Estadual Professora Roxana Pereira Bonessi. Essa escola 

foi visitada durante nossa pesquisa de campo, e será feita a descrição dela 

posteriormente.  

 

“A natureza fundamental dessa proposta não era apenas a extensão do 
tempo escolar, mas o acesso, a permanência e o sucesso da criança, do 
adolescente e dos jovens nas escolas públicas estaduais, com foco na 
melhoria da aprendizagem.” (Secretária Adjunta Pedagógica da SEDUC). 
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Segundo os entrevistados, essas escolas constituíram-se em modelos 

para a implantação do tempo integral na rede estadual de ensino do Estado:  

 

“Lembro como se fosse hoje, no site da Secretaria de Educação 
[SEDUC]: ‘vamos tentar, que, se der certo, a gente amplia...’ Antes 
falavam da Colônia Oliveira Machado [refere-se à comunidade onde a 
escola está inserida], pensavam em violência, pensavam em droga, né?! 
E hoje, quando fala na Colônia, eles lembram da escola. Colônia Oliveira 
Machado, Roxana. E hoje o Amazonas está repleto de escolas em tempo 
integral, quer dizer que deu certo.” (Monitor do PME). 
 

Essas primeiras experiências em Educação Integral no Estado 

promoveram a ampliação da jornada escolar com dinâmicas de organização do 

tempo e de oferta de atividades que foram se modificando ao longo do tempo. Essas 

escolas foram o embrião da realidade da Educação Integral que o Estado oferece 

hoje, ocorrendo simultaneamente com diferentes modelos de atendimento: o 

Programa Jovem Cidadão, os Centros de Educação de Tempo Integral (CETIs); as 

Escolas de Tempo Integral (ETIs) e o Programa Mais Educação.  

 

 

2.2 O Programa Jovem Cidadão 

 

 

No ano de 2007, o Governo do Estado do Amazonas, via Secretaria de 

Estado da Juventude e Lazer, propôs um projeto com o propósito de criar 

oportunidades para a juventude amazonense e prevenir a violência: o Programa 

Jovem Cidadão. Trata-se da oferta de atividades esportivas e culturais para jovens 

de doze a vinte anos, no contraturno escolar. 

 

“[...] já tinha o Jovem Cidadão que atendia os alunos no contraturno, só 
que esses alunos, eles eram direcionados para uma... uma escola polo, 
né. Então eu saía daqui com alguns alunos, ia pra essa escola polo, lá 
eles teriam aula de canto-coral, é... instrumentos de corda, tênis de 
mesa...” (Responsável pelo Departamento de Gestão da SEDUC). 
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Os alunos que participavam do Programa eram encaminhados para uma 

escola polo14, para realizar as atividades. Posteriormente, as oficinas passaram a 

acontecer nas próprias escolas e não mais na escola polo. O trabalho de gestão do 

programa é feito de forma articulada com as Secretarias de Estado de Educação 

(SEDUC), da Juventude e Lazer (SEJEL), de Cultura (SEC), da Assistência Social e 

Cidadania (SEAS) e o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (CETAM). 

O Programa Jovem Cidadão promove o pagamento de bolsa incentivo no 

valor de R$ 30,00 (trinta reais) a R$ 50,00 (cinquenta reais) mensal aos 

adolescentes e jovens que obtenham frequência de, no mínimo, 80% no ensino 

regular e nas atividades complementares oferecidas pelo Programa.  

O Programa tem os seguintes objetivos: criar condições para a inserção, 

reinserção e permanência do jovem no sistema de ensino; promover sua integração 

à família, à comunidade e à sociedade; preparar o jovem para atuar como agente de 

transformação e desenvolvimento de sua comunidade; contribuir para a diminuição 

dos índices de violência, uso de drogas, doenças sexualmente transmissíveis e 

gravidez não planejada; e desenvolver ações que facilitem a integração e interação 

desses jovens, para quando estiverem inseridos no mercado de trabalho 

(AMAZONAS, 2015). 

É importante ressaltar que o Jovem Cidadão atende apenas as zonas 

urbanas do Estado, aspecto negativo no ponto de vista de alguns entrevistados:  

 

“E, às vezes, os próprios alunos, eles perguntam: ‘Professor e aí? Será 
que um dia a gente não vai ter também esse Programa?’, né?! Porque as 
dificuldades, por exemplo, que é a questão do banco que a gente não 
tem, não tem como abrir uma conta. Então tudo isso torna difícil, mas que 
é um incentivo que eu tenho certeza que, na zona rural, como a gente tá 
colocando o Mais Educação sem ter remuneração nenhuma, a gente 
percebe que ele [aluno] tem, assim, a força de vontade de querer 
aprender as atividades que estão sendo oferecidas. Imagina se ele fosse 
contemplado com alguma coisa.” (Diretor de escola). 
 

Com a chegada do Programa Mais Educação, as duas experiências 

passaram a coexistir nas escolas da rede estadual de ensino do Amazonas, mas de 

forma particularizada. Mesmo as escolas que já estavam vinculadas ao Jovem 

                                            
14

 Cada uma das sete coordenadorias distritais de Manaus possuía uma escola polo. 

http://www.educacao.am.gov.br/
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Cidadão aderiram ao Mais Educação, tendo em vista que a mesma criança pode ser 

atendida pelos dois programas em diferentes horários15. 

 

“Foi importante continuar com os dois programas, pois o Mais Educação, 
para além dos aspectos esportivos e culturais, traz também o aspecto 
pedagógico.” (Responsável pelo Departamento de Gestão da SEDUC). 
 

No que tange à prática dos programas, 

 

“[...] as escolas que já tinham o Jovem Cidadão também aderiram ao Mais 
Educação, todas aderiram. Nas escolas que tinham o Jovem Cidadão, 
nós fizemos um acordo com os diretores, com toda... toda equipe. Nós 
não iríamos cadastrar os alunos que estavam no Jovem Cid – que a gente 
chama Jovem Cid –, com as atividades que também já eram oferecidas 
pelo Jovem Cidadão, porque senão ia dar conflito. Então o aluno não ia 
participar de uma coisa nem de outra. Então, se a escola tinha 
instrumento de corda pelo Jovem Cidadão, já no Mais Educação, ela não 
cadastrava essa atividade. E aí como o Jovem Cidadão, ele era mais 
voltado pro esporte, a gente focou na cultura e no pedagógico.” 
(Coordenadora do PME na SEDUC). 
 

Apesar das orientações, por parte da SEDUC, sobre a possibilidade da 

oferta dos dois programas em uma mesma escola, essa coexistência gerou tensões 

com os alunos e suas famílias, especialmente em função da diferença nas 

condições de participação dos estudantes em cada um deles: com ou sem a oferta 

de uma bolsa.  

 

“[...] às vezes, o menino, ele... ele optava mais pelo Jovem Cidadão, 
porque tinha a ajuda de custos: cinquenta reais pra ele, né. Então, 
quando a gente fazia reunião, os pais diziam assim: ‘Não quero o Mais 
Educação, porque o que vai dar pro meu filho?’, aí eu dizia: ‘Vai dar 
conhecimento, vai tirar ele da rua...’, ‘Não professora, eu não quero. 
Prefiro os cinquenta reais’. Então teve bastante problema no início, com 
relação a isso.” (Coordenadora do PME na escola). 
 

Segundo dados das entrevistas realizadas, atualmente, quase todas as 

escolas de Manaus possuem os Programas Jovem Cidadão e Mais Educação, os 

quais ofertam suas atividades em horários distintos ou, em um mesmo horário, para 

                                            
15

 A organização das escolas que assumem diferentes programas de ampliação da jornada escolar 
será descrita e analisada na seção 3 deste relatório.  
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públicos distintos. De forma geral, são os estagiários e os instrutores os 

responsáveis por ministrar as oficinas do Jovem Cidadão.  

 

 

2.3 Os Centros de Educação Integral 

 

 

Outra inciativa de atendimento em Educação Integral desenvolvida pelo 

Governo do Estado do Amazonas é os Centros Educacionais de Educação Integral. 

Atualmente existem treze CETIs: dez na capital e três no interior, e, segundo os 

informantes desta pesquisa, a meta do Estado é construir um CETI em cada um dos 

seus 61 municípios.  

Os CETIs atendem os alunos nos Ensinos Fundamental e Médio e 

possuem uma infraestrutura diferenciada. Durante o grupo de discussão realizado 

com a Secretária Executiva Adjunta Pedagógica e a equipe da SEDUC, ficou 

explícito que os CETIs são considerados um modelo de excelência em educação e 

que o ideal seria que todas as escolas se tornassem CETIs. 

Esses Centros possuem um prédio amplo e um projeto arquitetônico que 

conta com: salas de aula, secretaria, diretoria, salas de professores, sala da 

APMC16, salas de coordenação pedagógica, refeitório, cozinha industrial, auditórios, 

laboratórios de ciências e informática, consultório odontológico, enfermaria, sala de 

dança, ginásio poliesportivo, vestiários, piscina, campo de futebol, entre outras 

estruturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
16

 As Associações de Pais, Mestres e Comunitários (APMCs) são grupos constituídos por 
representantes da comunidade escolar que têm como funções: fortalecer as relações entre escola, 
famílias dos educandos e comunidade e ser a Unidade Executora de recursos. 
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FIGURA 1 – Centros de Educação de Tempo Integral em Manaus/Amazonas 

Fonte: Fotografias tiradas pelos autores. 
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Os Centros de Educação atendem todos os alunos em tempo integral, 

com uma rotina de atividades que começa às 7h e termina às 16h. E aos alunos são 

servidos café da manhã, almoço e lanche. 

Nos CETIs, todos os professores atuam em jornada de 40 horas 

semanais, e, segundo a responsável pelo Departamento de Gestão Escolar da 

SEDUC, foram realizados concursos17 especificamente para atender a essa 

demanda. Ainda segundo os dados das entrevistas realizadas, a maioria dos 

professores oriundos desses concursos está lotada nas Escolas de Tempo Integral.  

Segundo os entrevistados, a procura pelos CETIs, por parte desses 

profissionais, é muito grande, por isso existe um processo seletivo no qual um dos 

critérios é residir próximo ao Centro de Educação. Além disso, é realizada uma 

prova de seleção, e as vagas são atribuídas aos candidatos com maior pontuação.  

Com a chegada do Programa Mais Educação nas escolas estaduais do 

Amazonas, os CETIs ampliaram seu horário de atendimento, passando a atender os 

alunos do PME após as 16h, com atividades que não são comtempladas pela 

proposta curricular dos Centros. 

 

“Como é que a gente organiza os CETIs? Esse ano nós fechamos pelo 
diagnóstico. Então, antigamente, eles escolhiam as atividades que eram 
agradáveis para os alunos. Então, no meu CETI, por exemplo, eu não 
tenho dança, mas eu queria oferecer pros meus alunos dança, eles não 
têm no ensino regular a dança. Então eu cadastro no Mais Educação pra 
que eu tenha a dança no contraturno, no horário fora do horário. Se 
normalmente terminaria 16:30, então fica 17:30.” (Coordenadora Estadual 
do PME no CETI). 
 

A articulação entre os CETIs e o Programa Mais Educação será melhor 

analisada na seção 3 deste relatório.  

 

                                            
17

 Um exemplo de edital de concurso para professor de 40 horas semanais pode ser acessado em: 
<http://www.pciconcursos.com.br/concurso/seduc-sec-de-estado-de-educacao-e-qualidade-do-
ensino-am-7703-vagas>. 
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2.4 As Escolas de Tempo Integral 

 

 

“No início, as Escolas de Tempo Integral no Estado do Amazonas se deu 
muito pela vontade das equipes gestoras daquele momento. Não foi uma 
política vinda da Secretaria [SEDUC] pra baixo, foi a vontade, sabe! Foi 
tipo assim: ‘Vocês podem fazer, quem ousa?!’. E aí as pessoas foram, e a 
Secretaria depois teve que dar uma freada, porque tantas surgiram, e em 
tão pouco tempo. Todo mundo queria.” (Professora na ETI). 
 

Outra experiência de atendimento em tempo integral presente no Estado 

do Amazonas é as Escolas de Tempo Integral. As ETIs basicamente são escolas 

que ofertavam o ensino regular em tempo parcial e que passaram a atender todos 

ou parte de seus alunos em tempo integral. Elas sugiram no ano de 2002, e 

atualmente o Estado conta com 42 ETIs.   

Com base no documento Proposta Pedagógica das Escolas da Rede 

Estadual de Ensino de Educação em Tempo Integral, pode-se afirmar que as 

Escolas de Tempo Integral surgiram com o objetivo de oferecer, para os alunos, uma 

formação em tempo integral capaz de construir competências e habilidades de 

acordo com as áreas de conhecimento e saberes que preparam o cidadão para a 

vida. Assim, essas escolas buscam garantir a melhoria no processo de ensino-

aprendizagem, visando elevar a cem por cento o índice de aprovação e reduzir a 

zero por cento o índice de evasão escolar (SEDUC, 2011).  

As ETIs foram implantadas nas escolas de Ensino Fundamental e Ensino 

Médio, e todas elas funcionam no turno diurno: matutino e vespertino. No turno 

matutino, as chamadas “oficinas” acontecem de 7h às 11h15min, com quinze 

minutos de recreio. De 11h15min às 13h, o tempo é reservado para o almoço, o 

repouso e as atividades recreativas. No turno vespertino, as oficinas acontecem de 

13h às 17h15min, sendo quinze minutos para o recreio, de tal modo que os alunos 

ficam até às 16h, e os professores têm o horário de 16h às 17h15min para organizar 

suas atividades pedagógicas.  

De acordo com a Proposta Pedagógica das Escolas da Rede Estadual de 

Ensino de Educação em Tempo Integral: 
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Na Escola Estadual de Educação em Tempo Integral será 
oportunizado um currículo que compreenda os componentes 
curriculares da Base Nacional Comum e atividades pedagógicas que 
ampliarão, por meio de projetos e oficinas, as possibilidades de 
aprendizagem dos alunos, com enriquecimento do Currículo Básico, 
a partir da exploração de temas transversais e com a vivência de 
situações que favoreçam o aprimoramento pessoal, social, esportivo 
e cultural do estudante. 

 

Ainda segundo o documento da SEDUC, no Amazonas, algumas 

ponderações com relação às ETIs são colocadas: 

a. O componente curricular Metodologia de Estudo deve desenvolver 

suas atividades na forma de Orientação Pedagógica; 

b. A distribuição da carga horária da estrutura curricular contempla as 

oficinas e projetos que serão desenvolvidos em cada componente 

curricular da Base Nacional Comum; 

c. O reforço escolar é imprescindível; 

d. A escola deverá elaborar com a comunidade escolar o Projeto Político-

Pedagógico (PPP); 

e. A avaliação curricular dos alunos deve ter como objetivo o 

desempenho no Plano Cognitivo; 

f. A carga horária prevista para o(a) professor(a) que atua nos anos finais 

do Ensino Fundamental e/ou no Ensino Médio deve ser de 40 horas 

semanais; 

g. O planejamento dos professores acontecerá de acordo com o 

calendário escolar; 

h. As atividades referentes a temas transversais deverão ser executadas 

por meio da Pedagogia de Projetos. (SEDUC, 2011) 

Com relação ao ingresso dos alunos nas Escolas Estaduais de Educação 

em Tempo Integral, esse acontece por meio do preenchimento de um questionário 

socioeconômico pelo candidato e de um processo seletivo, o qual tem como 

critérios: ter a menor renda salarial, possuir a maior nota a partir do rendimento 

escolar até o 3º bimestre e residir próximo à escola. No caso do Ensino Médio, a 

adequação idade/série também é levada em consideração, sendo que, nesse 

critério, são beneficiados os alunos com idade dentro da expectativa da série 

requerida. Consta ainda, na Proposta Pedagógica das Escolas da Rede Estadual de 
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Ensino de Educação em Tempo Integral, que as ETIs se destinam prioritariamente 

aos alunos com ingresso em todas as etapas da educação, oriundos da rede pública 

ou privada, sempre obedecendo aos critérios do edital de seleção.  

No que diz respeito aos profissionais que atuam nas ETIs, são eles: um(a) 

coordenador(a) pedagógico(a) com licenciatura plena em Pedagogia, com 

especialização na área da educação; um(a) professor(a) para atuar como 

Coordenador de Área; um(a) técnico(a) de laboratório de informática; um(a) 

técnico(a) de laboratório de ciências; um(a) bibliotecário(a); e um(a) 

“vídeoeducador(a)”. 

Nas ETIs, as turmas do Primeiro Ano do Primeiro Ciclo deverão ter trinta 

alunos por turma e as do 2º ao 5º Ano deverão ter 35 alunos, já as do 6º ao 9º Ano e 

do Ensino Médio deverão ter quarenta alunos por turma. 

Alguns entrevistados ressaltaram que a chegada do Mais Educação foi 

um importante recurso para aprimorar a Escola de Tempo Integral no Amazonas: 

 

“Foi um desafio, porque é contraturno, e, logo nesse ano, a gente passou 
a ser tempo integral também. E aí como encaixar o Mais Educação no 
tempo integral? Mas aí, o que a gente observou é que contribuiu, foi muito 
porque a gente..., aqueles horários que a gente tinha ociosos, a gente 
supria com o Mais Educação, e os alunos acabavam fazendo reforço de 
leitura, na época tinha letramento... letramento, matemática, e a gente já 
viu uma mudança no ano seguinte, que o nosso Ideb de 2.6 passou pra 
5.6.” (Diretora de escola). 
 

Nas ETIs, as atividades do PME são desenvolvidas no intervalo entre os 

turnos, sendo oferecidas aos alunos que ficariam esperando o próximo turno ou 

descansando.  

A articulação entre as ETIs e o Programa Mais Educação será melhor 

analisada na seção 3 deste relatório.  
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2.5 O Programa Mais Educação 

 

 

No ano de 2008, dezenove escolas da rede estadual de educação do 

Amazonas fizeram a adesão18 ao Programa Mais Educação. Segundo os 

entrevistados, nesse primeiro ano, o Programa deu prioridade para as escolas que 

apresentavam um baixo Ideb.  

 

“Foi assim, em 2007, nós tiramos um Ideb de 2.6 e, naquela época, o 
Mais Educação ia pras escolas onde tinham índice baixo. E aí a gente foi 
contemplado com o Mais Educação por isso. Logo no primeiro ano, nosso 
Ideb passou para 5,6. A escola não tinha demanda, não tinha aluno 
suficiente, o noturno já tinha fechado, e aí a escola ia ser fechada. A 
proposta foi virar tempo integral pra ver se a gente resgatava os alunos. E 
agora é fila na porta.” (Diretora de escola). 
 

Um ano mais tarde, em 2009, o número de escolas com PME foi ampliado 

para 79 escolas. Embora o critério para adesão19 ao Programa estivesse, a princípio, 

relacionado ao Ideb, a Educação Integral foi colocada como uma meta para toda a 

rede estadual de ensino do Amazonas, como destacou a responsável pelo 

Departamento de Gestão Escolar na SEDUC.  

Em 2014, o Programa estava presente em 434 escolas do Estado, o que 

significa um aumento de quase 550%. Com relação ao número de alunos, o 

Programa atendia, em 2014, um total de 206.312 alunos, o que corresponde a 

42,6% das matrículas totais da rede estadual (Tabela 5). Essa oferta está distribuída 

em todas as regiões do Estado, nas escolas urbanas e ribeirinhas e nos segmentos 

de Ensino Fundamental e Médio.  

 

 

 

 

 

                                            
18

 Apesar de a adesão ao PME ter ocorrido em 2008, vale ressaltar que o ano de adesão não 
corresponde necessariamente ao ano de implementação do Programa na(s) escola(s). 
19

 Para aderir ao Programa, há uma pré-seleção das escolas pelo Governo Federal, e as escolas pré-
selecionadas devem confirmar sua adesão. O gestor da escola recebe uma senha através da qual irá 
acessar, na internet, o portal do Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (SIMEC) 
do Ministério da Educação no Brasil e realizar o cadastro da sua instituição. 
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TABELA 5 – Alunos atendidos pelo PME na rede estadual de ensino, no Estado do 
Amazonas – 2014 

Alunos da rede estadual de ensino (No) (%) 

Não participam do Programa Mais Educação 277.844 57,4% 

Atendidos pelo Programa Mais Educação 206.312 42,6% 

TOTAL 484.156 100,0% 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir dos dados fornecidos pela SEDUC. 

 

“Eu vejo o Mais Educação como um instrumento que traz oportunidades 
pra escola. E eu acho que agora os diretores já estão começando a ver 
isso, agora ele brigam querendo: ‘Ah eu queria minha escola no Mais 
Educação!’.” (Diretora de escola). 
 

Segundo informações da coordenação estadual do PME, o Programa está 

articulado com outros programas do Governo Federal, como o Bolsa Família20, o 

Segundo Tempo, o Saúde na Escola e o Plano de Desenvolvimento da Escola 

(PDE-Escola), e ainda com outras ações e políticas propostas pelo próprio Estado, 

como o Criando Oportunidades e o Projeto Avançar, ambos vinculados à SEDUC.  

Além dessas articulações, para o funcionamento do Programa, foram 

estabelecidas parcerias com diferentes instituições e espaços do entorno das 

escolas, tais como: associações comunitárias, pessoas da comunidade, academias, 

centros culturais, centros sociais, espaços militares, igrejas, espaços de 

comunicação midiática (rádio, jornal e TV), instituições de Ensino Superior, Escola 

de Reservas Sustentáveis, etc.  

Na realidade Amazonense, não existe um comitê especifico que assuma 

a articulação das ações de Educação Integral, mas, segundo a Coordenação 

Estadual do PME, o Comitê do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) é 

responsável pela gestão financeira do Programa Mais Educação, assim como por 

outros programas federais.  

O MEC repassa a verba, referente a dez meses, para pagar os custos 

com o desenvolvimento das atividades do Mais Educação, diretamente para as 

                                            
20

 Segundo dados da SEDUC, os educandos contemplados pelo Programa Bolsa Família têm 
prioridade de atendimento no Programa Mais Educação em 260 escolas do Amazonas, tal critério foi 
também estendido para outras experiências de Educação Integral do Estado. 
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escolas que participam do Programa. Os repasses financeiros são depositados nas 

contas das APMCs das escolas inscritas e são administrados pelo presidente da 

APMC e pelo professor coordenador do Mais Educação na escola, afirmou a 

representante da SEDUC e coordenadora estadual do Mais Educação.  

Os recursos encaminhados, por meio do PDDE/Educação Integral, para o 

financiamento do Programa Mais Educação viabilizaram totalmente a implantação 

do Programa Mais Educação nas escolas do Estado do Amazonas. Esses recursos 

financeiros são aplicados em: aquisição de equipamentos, kits de materiais e outros 

materiais vinculados aos macrocampos e às oficinas do PME; consertos e 

manutenção de equipamentos; pagamento de pessoal; atividades em teatros, 

zoológicos e museus; e compra de passagens de barco para os alunos conhecerem 

novas comunidades e suas atividades.  

A criação de estratégias específicas para avaliação e monitoramento do 

Programa Mais Educação tem contribuído para o seu avanço no Estado. A 

Secretaria Estadual de Educação realiza, semestralmente, formação para os 

professores comunitários e, mensalmente, para os monitores, os quais são 

responsáveis por ministrar as oficinas do Programa nas escolas. Para além desses 

atores escolares, outros profissionais, como os presidentes e tesoureiros da APMC e 

os técnicos das coordenadorias distritais e regionais, são contemplados, 

semestralmente, com formação promovida pela SEDUC associada ao Programa 

Mais Educação. 

Os técnicos das Coordenadorias Regionais são enviados aos municípios 

para capacitar os professores coordenadores, gestores e membros da Associação 

de Pais, Mestres e Comunitários, quanto à execução do PME, além de realizar 

visitas técnicas nas escolas para acompanhar21 o desenvolvimento do Programa. 

Com isso, é feito um cronograma de visita técnica semanal, no qual todas as 

atividades e aquisições escolares são monitoradas, sendo ainda verificados os 

relatórios mensais de cada escola, e os procedimentos são registrados através de 

fotos e relatórios. As escolas, por sua vez, apresentam, uma vez por ano, os seus 

resultados obtidos através de todos os programas que as contemplam.  

Por meio do questionário respondido num primeiro momento desta 

pesquisa, pudemos perceber que, com a implementação do Mais Educação, 

                                            
21

 A Ficha de Acompanhamento do Departamento de Gestão Escolar da SEDUC está apresentada no 
Anexo A. 
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ocorreram reformas, adaptações e ampliações dos espaços em até 25% das escolas 

participantes do Programa, e os espaços que mais tiveram alteração foram os 

refeitórios. Isso porque as escolas que aderiram ao PME passaram a oferecer outras 

refeições além daquelas de costume: lanche da manhã, almoço e lanche da tarde.  

No que diz respeito à relação da comunidade escolar com o território, 

pode-se dizer que a presença do Programa Mais Educação influenciou a circulação 

dos educandos nos espaços da cidade, de tal forma que os locais mais utilizados, 

para além do espaço escolar, foram: centros culturais, cinemas, empresas privadas, 

espaços naturais (rios, praias e lagos), feiras, jardim botânico, jardim zoológico, 

museus, parques, praças públicas, quadras, teatros, comunidades ribeirinhas, o 

Horto Municipal e a Cidade da Criança. A Secretária Adjunta Pedagógica da SEDUC 

afirma que tanto o Jovem Cidadão quanto o Mais Educação foram programas que 

abriram os muros das escolas, possibilitando uma maior relação delas com o seu 

entorno.  

 

“A escola mudou muito a visão do bairro e mudou o perfil da comunidade. 
Eles sentem que isso aqui é deles.” (Monitor do PME).  
 
“O Mais Educação possibilita ir ao cinema, circo, zoológico, museu, teatro 
ou ainda andar de barco para conhecer a realidade do outro lado do rio.” 
(Coordenadora do PME na SEDUC). 
 

Diante dessa perspectiva, uma professora do Ensino Fundamental em 

uma das escolas pesquisadas exaltou que: 

 

“Hoje ela [a escola] mudou a história do bairro. Os pais começaram a 
valorizar, a escola passou a ser um ponto positivo de referência da 
comunidade, e todo mundo queria que seus filhos estudassem naquela 
escola. Eles apropriaram daquele patrimônio, que hoje eles valorizam 
muito, e respeitam a escola. Então foi um sucesso tão grande que aí as 
coordenadorias todas, todo mundo começou a implantar.” (Professora na 
escola). 
 

Outro exemplo dessa abertura das escolas ocorre no Município de 

Manacapuru, onde as crianças utilizam uma quadra poliesportiva próxima à escola 

para a realização das atividades esportivas do Mais Educação (Figura 2). 
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FIGURA 2 – Quadra poliesportiva utilizada pelos alunos do PME em Manacapuru/Amazonas 

Fonte: Fotografias tiradas pelos autores. 

 

Em um grupo de discussão com os professores do turno regular de uma 

escola em Parintins, um deles ressaltou que: 

 

“O projeto, ele diz que as crianças vêm no contraturno não pra estar ainda 
dentro de quatro paredes, porque elas já passam a manhã no outro 
horário dentro de quatro paredes. Então o projeto é pra eles terem 
oficinas, digamos assim, ao ar livre, não entre quatro paredes.” (Professor 
na escola). 
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Percebe-se, ainda, que além da utilização dos espaços escolares e da 

comunidade, a escola abre-se para outras possibilidades. Isso pode ser notado na 

fala do pai de um dos alunos participantes do Programa numa escola de Parintins: 

 

“Nós somos ousados, né. Nós gostamos de ultrapassar fronteiras e os 
muros da escola. E o nosso coreógrafo, ele é uma pessoa bastante 
comprometida e ele faz trabalho voluntário, e ele disse: ‘Vamos levar as 
crianças pra participar de... do primeiro festival internacional da dança? 
Vamos?’. Aí o que que nós fizemos? Reunimos os pais, né, das crianças 
que participam, juntamente com a coordenadora do Programa na escola. 
E aí todo mundo achou brilhante a ideia. Fomos, concorremos e 
ganhamos o segundo lugar. Para o júri de lá, dos profissionais da área, 
nós fomos o segundo lugar, mas, para o júri popular, nós fomos o primeiro 
lugar. Você vê sua criança sair de um... de uma periferia e ir pra um 
evento internacional, muito bom. Pra mim foi gratificante.” (Pai de aluno 
do PME). 
 
“Eu acho que eles gostam mais da dança, porque eles saem da escola. E 
aí no dia que nós fomos, o que eles disseram no ônibus, né, porque a 
gente correu atrás dos patrocínios e tal, dos ônibus, e eles: ‘Professora, 
agora nós somos artistas, nós vamos dançar. Todo mundo tá dando tchau 
porque nós somos artistas, somos celebridades, somos famosos’.” (Pai de 
aluno do PME). 
 

 

2.5.1 Atividades e tempos 

 

 

Tendo como base os macrocampos instituídos pelo PME, as 

oficinas/atividades do Programa são definidas pelo coordenador pedagógico de cada 

escola e, nos casos das escolas visitadas nesta pesquisa, contam com a 

participação de suas crianças e seus jovens e da comunidade.  

O Quadro 3 apresenta as oficinas/atividades do Programa Mais Educação 

mais presentes nas escolas estaduais da capital e do interior do Amazonas, sendo 

que essas oficinas contemplam todos os macrocampos previstos no PME:  
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QUADRO 3 – Oficinas/atividades do Programa Mais Educação desenvolvidas nas escolas 
da capital e do interior, no Estado do Amazonas – 2014 

Localidades Oficinas/atividades 

Capital 

Banda fanfarra; canto-coral; capoeira; danças; educação 
patrimonial; flauta doce; teatro; artes; desenho; escultura; 
pintura; hip-hop; instrumentos de cordas; mosaico; 

percussão; rádio escolar; jornal escolar; fotografia; 
história em quadrinhos; vídeo; redes sociais; direitos 
humanos; robótica; Programa Saúde na Escola. 

Interior 

Banda fanfarra; canto-coral; capoeira; danças; artes; 
desenho; pintura; hip-hop; atletismo, futsal e futebol; 
instrumentos de cordas; teatro; flauta doce; grafite; 
percussão; matemática; língua estrangeira; leitura e 
produção de textos; orientação de estudos e leitura; 
alfabetização e letramento; canteiro sustentável; redes 
sociais; uso da água; Programa Saúde na Escola. 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados das planilhas fornecidas pela SEDUC. 

 

Abaixo, seguem algumas imagens das oficinas/atividades do PME em 

diferentes escolas visitadas no Estado: 

 

 

FIGURA 3 – Oficina de dança em escola de Manaus/Amazonas 

Fonte: Fotografia tirada pelos autores. 
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FIGURA 4 – Espaços onde acontecem as oficinas de cultura digital e orientação de estudos 
e leitura em escola de Manaus/Amazonas 

Fonte: Fotografias tiradas pelos autores. 

 

As oficinas/atividades do Mais Educação nas escolas estaduais do 

Amazonas são desenvolvidas em horários que variam em função da especificidade 

de cada escola e dos programas que cada uma já possui, com algumas variações: 

nas ETIs e nos CETIs, as atividades do PME funcionam no “intervalo” entre os 

turnos, ou após às 16h, quando encerra o tempo previsto pela proposta da escola; 

nas escolas que oferecem almoço, as oficinas acontecem no contraturno (turno 

inverso); e nas escolas que não oferecem almoço, as atividades são ofertadas na 
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sequência do “turno regular”, por exemplo, de 11h30min às 13h, nesse caso, as 

escolas oferecem duas merendas22, ou no contraturno, em que as crianças vão em 

casa almoçar e retornam à escola. 

 

 

2.5.2 Professores comunitários e monitores 

 

 

O Coordenador do PME – ou Professor Comunitário – nas escolas do 

Amazonas é, na maioria delas, um professor efetivo na rede estadual de ensino, 

com jornada integral na escola destinada exclusivamente ao Mais Educação. A 

escolha desse professor acontece mediante indicação da direção da escola. Os 

critérios considerados na escolha do Professor Comunitário são: a articulação dele 

com a comunidade, morar na comunidade, escolaridade e ser professor da rede 

pública de educação. 

Com relação aos monitores, a formação técnica ou superior na área em 

que irá desenvolver suas atividades na escola e as habilidades apropriadas para o 

desenvolvimento delas, sem formação específica na área, são os critérios mais 

considerados no momento de sua seleção. De maneira geral, os monitores que 

atuam no PME são estudantes do Ensino Médio, estudantes universitários, 

moradores da comunidade ou professores aposentados. 

 

 

2.5.3 Escola Estadual Professora Roxana Pereira Bonessi 

 

 

A Escola Estadual Professora Roxana Pereira Bonessi, pertencente à 

Coordenadoria Distrital – 2, é referência na SEDUC. Situada em Manaus, em um 

bairro considerado Zona Vermelha, com alto índice de vulnerabilidade social, a 

Escola vem demonstrando resultados positivos frente à comunidade e à Secretaria 

Estadual de Educação do Amazonas. 

 

                                            
22

 Dados os limites desta pesquisa, não foi preciso quantificar em quantas escolas cada uma dessas 
situações se faz presente.  
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“Nós junto com o professor coordenador e a diretora da escola, nós 
tentamos fazer um trabalho também junto com a comunidade. O professor 
coordenador acompanha muito. É um grande companheiro nosso. Isso aí 
é bom né, porque faz com que o trabalho evolua cada vez mais. Tem uma 
equipe muito boa.” (Monitor do PME). 
 
“Quando se via aquela área ali, que eu a conheço mesmo desde menino, 
aquela área ali é área de risco mesmo. E se você vê como aquela escola 
transformou a comunidade... A escola hoje é um patrimônio de respeito 
da comunidade. E é por isso que eu digo que eu não vejo como gasto, 
mas investimento.” (Professora da Escola). 
 

A Escola, criada há 11 anos para oferecer o Ensino Médio, hoje atende os 

estudantes do Primeiro ao Quinto Ano do Ensino Fundamental e possui 436 alunos, 

sendo que todos participam do tempo integral, e 200 deles participam do Programa 

Mais Educação. A escola conta com jornada ampliada desde 2007 e aderiu ao Mais 

Educação em 2013, embora a implementação do Programa tenha acontecido em 

fevereiro de 2014. Atualmente, todos os professores da Escola são de 40 horas 

semanais. 

 

“Eu sempre falava que o Mais Educação, quando entrasse na escola, ele 
viria de uma forma diferenciada. Não como aquele programa que eu via 
em outros lugares, em outros cantos, como reforço, pra mim, ele não é 
isso. Porque reforço nós já temos. Por isso, a aceitação do Mais 
Educação, assim, como um embelezamento, né?!, algo prazeroso, porque 
a escola ela já tem um programa de tempo integral, tá!? Então, o Mais 
Educação, ele veio como recurso, pra brilhar cada vez mais a escola de 
tempo integral. E é o que está acontecendo!” (Diretora da Escola). 
 
“[...] vai melhorando a autoestima da criança, tanto no ensino-
aprendizagem como na questão comportamental também, porque eles 
vão tomando o senso, né, de organização... e isso reflete aonde? Na sala 
de aula.” (Diretora da Escola). 
 
“Ser de 40 horas mudou completamente. É diferente, porque você não 
tem essa preocupação de você sair correndo, não, eu vou lá, tenho que 
dar meu turno, já vou pro outro e tenho que ir na escola na hora do 
almoço! É diferente você trabalhar numa escola de 40 horas.” (Monitor da 
Escola). 
 

No Quadro 4, estão apresentados os horários, o número de alunos por 

turma e as oficinas/atividades desenvolvidas no Programa Mais Educação, na E. E. 

Professora Roxana Pereira Bonessi. 

 



Programa Mais Educação (PME): Impactos na Educação Integral e Integrada em Amazonas 

43 

 

QUADRO 4 – Oficinas/atividades do Programa Mais Educação na Escola Estadual 
Professora Roxana Pereira Bonessi, no Estado do Amazonas – 2014  

Período Horário Alunos por turma Atividades 

Matutino 11h15min às 12h45min 40 Letramento 

Vespertino 16h às 17h30min 40 Letramento 

Matutino 11h15min às 12h45min 40 Matemática 

Vespertino 16h às 17h30min 40 Matemática 

Vespertino 16h às 17h30min 40 Dança/Balé 

Vespertino 16h às 17h30min 40 Música 

Vespertino 16h às 17h30min 40 Judô 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de material cedido pela SEDUC. 

 

“Sou da comunidade, sou formada em Educação Física e trabalho com 
todos os tipos de dança. Resolvi entrar no projeto Mais Educação pra 
ajudar a comunidade. Nós temos 8 turmas, começa do Segundo Ano e vai 
até o Quinto Ano. Aí os meninos passam, por mim, uma vez por semana, 
cada turma.” (Monitora do PME). 
 
“[...] Eu trabalho aqui no Mais Educação na área de letramento, 
trabalhando com gramática, texto, alguns recursos que foram comprados 
pela escola, próprio pro projeto [PME] mesmo. Fico todos os dias nesse 
horário de 11h às 12h45min e, de tarde, de 16h às 17h30min. A gente 
almoça aqui e tudo.” (Monitor do PME). 
 

Nesta Escola, as atividades/oficinas do Mais Educação acontecem no 

horário de almoço ou, ainda, no final do dia. Para a diretora da escola, esse é um 

ponto vantajoso para o Programa: 

 

“Uma coisa que na escola de tempo integral é muito vantajoso é que essa 
criança não vai e volta, ela já está. Então não existe a evasão no Mais 
Educação. Eles tão na escola, aí fica até..., às vezes, nós estamos aqui, 
eu peço pra eles irem: ‘Libera pelo amor de Deus! Manda esses meninos 
pra casa, que já é seis horas, seis e meia e os meninos aqui!’.”  
 
“A gente trabalha a matemática, assim, com jogos, com Tangram [quebra-
cabeça], com dominó e vários outros recursos, são os quais pros alunos 
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possam interagir um com o outro, trabalhar em grupo e também 
desestressar um pouco, né?! Porque eles já passam a manhã toda 
escrevendo, né?! A tarde aí, esse é o horário, assim, de, de trabalhar 
melhor, de relaxar. Eu tento sair um pouco do tradicional, e isso vai pra 
brincadeira que eles gostam também de brincar, né?! Aprender 
brincando.” (Monitora do PME). 
 

 

FIGURA 5 – Apresentação de balé na E. E. Professora Roxana Pereira Bonessi 

Fonte: Fotografia tirada pelos autores. 
 

 

 

FIGURA 6 – Cantina da E. E. Professora Roxana Pereira Bonessi 

Fonte: Fotografia tirada pelos autores. 
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“A nossa política é fazer com que a escola seja uma extensão da casa 
dos meninos. Às vezes, até mais, né?! Porque, assim, eles se sentem 
acolhidos, e essa questão do acolhimento, ela se estende pra todos os 
cantos, com os pais, com professores, com estagiários, com todo mundo, 
né?! Então, assim, a comunidade tem essa escola, assim, como parte da 
comunidade mesmo.” (Coordenador do PME na Escola). 

 

 

2.5.4 Escola Estadual Eurico Gaspar Dutra 

 

 

A Escola Estadual Eurico Gaspar Dutra está situada no bairro Vila de 

Campinas do Norte, em Manacapuru, no Amazonas. A Escola atende os estudantes 

do Segundo Ano do Ensino Fundamental até o Ensino Médio e tem 320 alunos, 

dentre os quais 100 participam do Programa Mais Educação. 

 

 

FIGURA 7 – Município de Manacapuru, no Amazonas 

Fonte: Fotografia tirada pelos autores. 
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FIGURA 8 – Chegada da equipe de pesquisa à Vila de Campinas do Norte, no Amazonas 

Fonte: Fotografia tirada pelos autores. 
 

No que se refere à ampliação da jornada escolar, esta Escola conta 

apenas com o Programa Mais Educação e desenvolve as oficinas: campo do 

conhecimento, canteiro sustentável, atletismo e capoeira. As atividades do Mais 

Educação acontecem de segunda a quinta-feira, sendo que, na sexta, os monitores 

organizam o planejamento junto com o coordenador do Programa. Diferente da duas 

escola citada anteriormente, nota-se que, por apresentar apenas o PME, as 

atividades do Programa acontecem no contraturno escolar, conforme podemos 

observar no Quadro 5. 

 

QUADRO 5 – Oficinas/atividades do Programa Mais Educação na Escola Estadual Eurico 
Gaspar Dutra, no Estado do Amazonas – 2014 

Turnos Atividades Segunda Terça Quarta Quinta 

M
a

tu
ti
n

o
 

Campo do 
conhecimento 

Turma 3 
6º e 7º Ano 
7h às 8h30min 

Turma 4 
8º e 9º Ano 
7h às 8h30min 

Turma 3 
6º e 7º Ano 
7h às 8h30min 

Turma 4 
8º e 9º Ano 
7h às 8h30min 

Canteiro 
sustentável 

Turma 4 
8º e 9º Ano 
7h às 8h30min 

Turma 3 
6º e 7º Ano 
7h às 8h30min 

Turma 4 
8º e 9º Ano 
7h às 8h30min 

Turma 3 
6º e 7º Ano 
7h às 8h30min 

Atletismo 

Turma 3 
6º e 7º Ano 
8h30min às 
10h 

Turma 4 
8º e 9º Ano 
8h30min às 
10h 

Turma 3 
6º e 7º Ano 
8h30min às 
10h 

Turma 4 
8º e 9º Ano 
8h30min às 
10h 
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Turnos Atividades Segunda Terça Quarta Quinta 

Capoeira 

Turma 4 
8º e 9º Ano 
8h30min às 
10h 

Turma 3 
6º e 7º Ano 
8h30min às 
10h 

Turma 4 
8º e 9º Ano 
8h30min às 
10h 

Turma 3 
6º e 7º Ano 
8h30min às 
10h 

V
e

s
p

e
rt

in
o
 

Campo do 
conhecimento 

Turma 1 
2º e 3º Ano 
13h às 
14h30min 

Turma 2 
4º e 5º Ano 
13h às 
14h30min 

Turma 1 
2º e 3º Ano 
13h às 
14h30min 

Turma 2 
4º e 5º Ano 
13h às 
14h30min 

Canteiro 
sustentável 

Turma 2 
4º e 5º Ano 
13h às 
14h30min 

Turma 1 
2º e 3º Ano 
13h às 
14h30min 

Turma 2 
4º e 5º Ano 
13h às 
14h30min 

Turma 1 
2º e 3º Ano 
13h às 
14h30min 

Atletismo 

Turma 1 
2º e 3º Ano 
14h30min às 
16h 

Turma 2 
4º e 5º Ano 
14h30min às 
16h 

Turma 1 
2º e 3º Ano 
14h30min às 
16h 

Turma 2 
4º e 5º Ano 
14h30min às 
16h 

Capoeira 

Turma 2 
4º e 5º Ano 
14h30min às 
16h 

Turma 1 
2º e 3º Ano 
14h30min às 
16h 

Turma 2 
4º e 5º Ano 
14h30min às 
16h 

Turma 1 
2º e 3º Ano 
14h30min às 
16h 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de material cedido pela própria Escola. 

 

 

 

FIGURA 9 – Grupo focal com monitores do PME na E. E. Eurico Gaspar Dutra 

Fonte: Fotografia tirada pelos autores. 
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FIGURA 10 – E. E. Eurico Gaspar Dutra 

Fonte: Fotografias tiradas pelos autores. 
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FIGURA 11 – Canteiro sustentável na E. E. Eurico Gaspar Dutra 

Fonte: Fotografia tirada pelos autores. 
 

Em relação aos desafios enfrentados pelo Programa Mais Educação 

nesta Escola, situada na zona rural, um deles refere-se à questão da distância entre 

a casa dos meninos/alunos e a Escola. Para participar do Mais Educação, são 

selecionados os alunos que moram próximos à escola, pois eles precisam ir para 

casa almoçar e voltar no contraturno. Os que moram mais longe não têm como ir de 

barco e voltar a tempo para as atividades do PME, já que não existe um transporte 

somente para atender os alunos do Programa, ou seja, eles precisam se adaptar 

aos horários do barco que leva os alunos do turno regular. Além disso, a Escola, por 

sua vez, também não oferece almoço. 
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FIGURA 12 – Barco que faz o transporte escolar dos alunos da E. E. Eurico Gaspar Dutra 

Fonte: Fotografia obtida através do site Portal Amazônia. Disponível em: 
<http://www.portalamazonia.com.br/>. Acesso em: 13 dez. 2014  

 

Até mesmo os alunos que moram perto, às vezes, têm dificuldade com o 

transporte para a Escola: 

 

“Hoje já disseram: ‘Professora, não vou poder vir pro Mais Educação, 
porque meu pai vai sair na canoa’. Mas, na maioria das vezes, é isso, 
porque, né?! Aí vamos supor, tem duas canoas, aí sai uma outra, aí cadê 
a canoa pra eu ir pra escola? É, essa dificuldade, a gente tem que pensar 
na situação.” (Monitora do PME). 
 

Outro desafio que vale ser destacado é a peculiaridade das escolas 

ribeirinhas com relação à frequência dos alunos nas oficinas/atividades do PME. 

Muitas vezes, a infrequência está relacionada à atividade da família. Quando 

comparadas às oficinas desenvolvidas na capital e no interior, uma questão que 

surge na zona rural é a dificuldade de desenvolver as oficinas em determinada 

época do ano. O gestor da E. E. Eurico Gaspar Dutra explica que: 

 

“Existem certas peculiaridades locais que interferem no andamento do 
Programa, como a agricultura e a pesca. Em época de colheita do açaí, 
por exemplo, as crianças não participam do Programa, pois precisam 
ajudar os pais.”  
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O gestor da Escola explica ainda que, assim como tem programas que 

oferecem oficinas/atividades que são apenas para as escolas da zona urbana, 

algumas atividades do Programa Mais Educação são oferecidas restritamente nas 

escolas da zona rural: 

 

“[...] não abre pra zona rural, apenas pra zona urbana. Então você pode 
perceber que ainda há uma diferença entre escola da zona rural e escola 
da zona urbana na hora de escolher as opções das atividades a serem 
realizadas.”  
 

Nas escolas de difícil acesso, a partir do Sexto Ano do Ensino 

Fundamental, as aulas são a distância, transmitidas, via satélite, diretamente de 

Manaus por um sistema on-line. Diante dessas condições, não há Educação Física 

no turno regular da E. E. Eurico Gaspar Dutra. Em abril de 2014, o Centro de 

Transmissão de Manaus pegou fogo, e a Escola ficou sem aula até meados de maio 

de 2014. Contudo, as atividades do Mais Educação, por sua vez, não pararam. Isso 

mostra como as condições geográficas influenciam a oferta da educação nas 

regiões rurais e ribeirinhas do Amazonas. 

 

 

2.5.5 Escola Estadual Ryota Oyama 

 

 

A Escola Estadual Ryota Oyama está localizada no centro de Parintins, 

no Amazonas, e possui capacidade para atender 800 alunos. Atualmente, a Escola 

atende alunos do Primeiro ao Quinto Ano do Ensino Fundamental nos turnos 

matutino e vespertino. Aderiu ao Mais Educação em 2012 e desenvolve as 

atividades/oficinas do Programa de segunda a quinta-feira, no contraturno escolar. 

Assim como na E. E. Eurico Gaspar Dutra, a sexta-feira é utilizada para o 

planejamento das atividades escolares. 

 

“Os pais deixam os filhos na escola cedinho, sabe que eles são bem 
cuidados e... assim, eles sabe que os filhos, nesse tempo todo que eles 
tão na escola, participam de programas como esse. Então isso já é um 
bom incentivo. Eu acho que o modelo ideal de escola tem que ser o 
integral [Educação Integral]. Acho que é o melhor sistema que tem.” (Pai 
de aluno do PME na Escola). 
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Nesta Escola, no turno da manhã, as oficinas/atividades do Programa 

Mais Educação acontecem conforme descrição no Quadro 6. 

 

QUADRO 6 – Oficinas/atividades do Programa Mais Educação na Escola Estadual Ryota 
Oyama, no Estado do Amazonas – 2014 

Dias Horários 
Turma 1 
2º Ano 

Turma 2 
3º Ano 

Turma 3 
4º Ano 

Segunda 

7h30min às 
9h15min 

Orientação de 
estudos e 
leitura/Biblioteca 

Futebol e atletismo Matemática 

9h30min às 
11h 

Orientação de 
estudos e 
leitura/Biblioteca 

Xadrez Pintura 

Terça 

7h30min às 
9h15min 

Matemática Orientação de 
estudos e 
leitura/Biblioteca 

Futebol e atletismo 

9h30min às 
11h 

Pintura Orientação de 
estudos e 
leitura/Biblioteca 

Xadrez 

Quarta 

7h30min às 
9h15min 

Futebol e atletismo Matemática Orientação de 
estudos e 
leitura/Biblioteca 

9h30 às 11h 
Xadrez Pintura Orientação de 

estudos e 
leitura/Biblioteca 

Quinta 

7h30min às 
9h15min 

Orientação de 
estudos e 
leitura/Biblioteca 

Futebol e atletismo Matemática 

9h30min às 
11h 

Orientação de 
estudos e 
leitura/Biblioteca 

Xadrez Pintura 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de material cedido pela própria Escola. 

 

Foi possível observar que havia um grande entrosamento entre todos, 

nessa escola. É o que nos mostra esse depoimento: 

 

“Há uma troca de experiências entre os professores e os monitores. Já 
trabalhei em outra escola do Município [Parintins] em que éramos 
excluídos, tudo que acontecia de problema eram os alunos do Mais 
Educação. Não são do Mais Educação, são da escola. E essa relação 
depende muito da gestora.” (Monitora do PME). 
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FIGURA 13 – Oficina de xadrez na E. E. Ryota Oyama 

Fonte: Fotografia tirada pelos autores. 
 

 

 

FIGURA 14 – Oficina de orientação de estudos e leitura na E. E. Ryota Oyama 

Fonte: Fotografia tirada pelos autores. 
 

 

 

 

 



Programa Mais Educação (PME): Impactos na Educação Integral e Integrada em Amazonas 

54 

 

 

FIGURA 15 – Oficina de matemática na E. E. Ryota Oyama 

Fonte: Fotografia tirada pelos autores. 
 

 

 

FIGURA 16 – Biblioteca da Escola Estadual Ryota Oyama 
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FIGURA 17 – Oficina de pintura dos alunos do PME na Escola Estadual Ryota Oyama 

 

“Os professores também pedem a nossa opinião. Na mostra da semana 
passada, os professores adoraram o nosso método, foi muito boa a troca 
de experiências. Na sala de aula, só escrevendo, a criança cansa. A 
gente tem que trabalhar mais o lado lúdico, trabalhar com jogos.” 
(Monitora do PME). 
 

Na próxima seção, busca-se, com base nos dados apresentados, analisar 

como as diferentes experiências de ampliação da jornada escolar no Estado do 

Amazonas se apresentam como elementos importantes para a reflexão acerca da 

implementação de políticas públicas de Educação Integral. 
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3 EDUCAÇÃO INTEGRAL NO ESTADO DO AMAZONAS: ELEMENTOS PARA 

CONSOLIDAÇÃO DE UMA POLÍTICA PÚBLICA 

 

 

“[...] a equipe que já amadureceu, viu a necessidade mesmo de hoje nós 
termos o tempo integral, né, de todo um trabalho feito já, desde 2008, 
com o Jovem Cidadão, já vinha desde essa época.” (Coordenadora 
Estadual do PME na escola).  
 
“No Estado do Amazonas, eu acho que essa questão da política de 
educação em tempo integral, ela tem sido fundamental, na minha ótica. 
Mas é claro que o Mais Educação ajuda bastante, mas o governo aqui 
tem feito a parte dele em relação a tentar transformar toda a rede, né...” 
(Diretora de escola). 
 

Conforme descrito nas seções anteriores deste relatório, a rede estadual 

de ensino do Amazonas já possuía três iniciativas de atendimento em tempo integral 

anteriores ao Programa Mais Educação. Com a implementação do Programa, 

observa-se hoje, no que se refere à oferta da Educação Integral no Estado, as 

seguintes realidades: escolas que possuem apenas o PME, escolas que possuem o 

PME e o Jovem Cidadão, as Escolas de Tempo Integral e os Centros de Educação 

de Tempo Integra, sendo que todas as ETIs e todos os CETIs aderiram ao PME. 

Na Tabela 6, pode-se observar o quantitativo geral de escolas estaduais 

na capital e no interior do Estado do Amazonas, além do número de escolas que 

aderiam ao PME e do número de Centros de Educação de Tempo Integral e de 

Escolas de Tempo Integral. 
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TABELA 6 – Quantitativo de escolas estaduais por experiências em Educação Integral, no 
Estado do Amazonas – 2014 

Localidades 

Total 
Escolas com 

PME 

Escolas de 
Tempo Integral 

(ETIs) 

Centros de 
Educação de 

Tempo Integral 
(CETIs) 

(No) (No) (%) (No) (%) (No) (%) 

Rede pública de 
ensino 

58623 434 74,0 42 7,1 13 2,2 

Manaus 227 171 75,5 22 9,7 10 4,4 

Interior 359 263 73,0 20 5,6 3 0,8 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir dos dados obtidos na SEDUC. 

Nota: No período da pesquisa de campo, não foi possível ter acesso ao quantitativo exato das 
escolas que possuíam o Programa Jovem Cidadão. 

 

Segundo os documentos da Secretaria de Estado de Educação do ano de 

2013, das 586 escolas estaduais, 434 desenvolvem o Programa Mais Educação, o 

que corresponde a aproximadamente 74,0% do total. E do total das escolas na 

capital, 171 contam com o Programa (75,5%) e, no interior, elas somam 263, o que 

corresponde a pouco mais de 73,0% das 359 existentes. Constata-se, assim, o alto 

índice de adesão ao PME na rede estadual de educação do Amazonas, com ampla 

capilaridade nas diferentes regiões do Estado. 

Segundos alguns entrevistados, a presença do PME gerou demanda por 

Educação Integral nas escolas estaduais do Amazonas, pois houve um grande 

aumento da procura pelo Programa, por parte das famílias dos educandos. Nesse 

sentido, e considerando o aumento gradual do número de escolas que aderiram ao 

PME desde 2008, pode-se afirmar que o Programa influenciou a expansão do 

atendimento em Educação Integral no Estado. 

Outro aspecto que se destaca na análise da Tabela 6 é o fato de o 

número de escolas estaduais que aderiram ao Mais Educação ser muito superior ao 

número de ETIs e CETIs, tanto na capital quanto no interior. Enquanto as 

experiências estaduais estão presentes em 55 escolas, o PME está presente em 

                                            
23

 Esse número diverge do de 2013, o qual apresenta um total de 692 instituições de ensino no 
Estado. Segundo informações da SEDUC, essa diferença dá-se pelo fato de o Censo Escolar 
também contabilizar como escolas os Centros de Mídia e as escolas de Reservas de 
Desenvolvimento Sustentável (RDS).  
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434, e, em 379 destas, o Programa é a única experiência de ampliação da jornada 

escolar.  

Entretanto, ainda que em termos numéricos, a oferta de matrículas em 

tempo integral nas iniciativas propostas pelo Estado do Amazonas (ETIs E CETIs) 

seja relativamente pequena, destaca-se o caráter precursor dessas iniciativas, 

desenvolvidas pela sua rede estadual de ensino, e a avaliação positiva delas por 

parte dos informantes desta pesquisa. Tanto os gestores das coordenadorias e 

escolas quanto os professores e as famílias dos alunos avaliaram que a escola, as 

atividades ofertadas pelo PME e, sobretudo, a ampliação do tempo de atendimento 

aos alunos nas escolas foram uma escolha assertiva. 

É importante destacar ainda que a implantação de escolas de tempo 

integral24 também está presente no Plano Estadual de Educação do Amazonas 

(PEE-AM). O documento apresenta como diretriz do Ensino Fundamental a: 

“Implementação gradativa do tempo integral na Escola, objetivando a melhoria do 

processo de aprendizagem dos estudantes e, por conseguinte, dos indicadores 

educacionais do Estado” (AMAZONAS, 2014). Como objetivos para esse mesmo 

segmento de ensino, na Meta 16 do PEE-AM, propõe-se: 

 

Ampliar, progressivamente a jornada escolar visando expandir a 
escola de tempo integral, que abranja um período de pelo menos 07 
(sete) horas diárias, com previsão de professores, equipe 
multidisciplinar e funcionários em número suficiente durante a 

vigência deste Plano. (AMAZONAS, 2014).  
 

Especificamente para o Ensino médio, o Plano também menciona 

objetivos e metas relativos ao tempo Integral: “Adequar, no prazo de 06 (seis) anos, 

2,0% (dois) por cento das escolas de Ensino Médio para funcionarem em tempo 

integral” (Meta 2) e “Criar no prazo de 03 (três) anos mais quatro escolas em tempo 

integral” (Meta 18) (AMAZONAS, 2014). 

Pode-se afirmar que essa menção à implantação do tempo integral nas 

escolas, presente no documento orientador da política educacional do Amazonas, 

está em consonância com a legislação educacional vigente, especialmente a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) no 9.394/96. Esta lei prevê a 

ampliação progressiva da jornada escolar diária dos estudantes do Ensino 

                                            
24

 A definição do termo “tempo integral” abarca uma jornada escolar igual ou superior a sete horas 
diárias (Art. 4º, Decreto nº 6.253/2007). 
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Fundamental: “Art. 34. A jornada escolar no Ensino Fundamental incluirá, pelo 

menos, quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente 

ampliado o período de permanência na escola” (BRASIL, 1996). 

Cabe destacar aqui outras legislações pertinentes ao assunto, tais como: 

a Lei no 10.172/0125, que instituiu o Plano Nacional de Educação (PNE), e a Lei no 

11.494/0726, que instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), as quais apontam 

para a Educação Integral como um direito.  

Nas entrevistas aqui realizadas, sobretudo as com os gestores das 

escolas, ficou evidente a consciência desse direito. A percepção dos sujeitos é a de 

que a ampliação da jornada escolar deve ser para todos, em todas as escolas 

públicas do Estado do Amazonas: “[...] é um caminho sem volta”, afirmou uma mãe 

participante da pesquisa. 

As experiências de tempo integral promovidas pela rede estadual de 

educação no Amazonas, ao mesmo tempo, apontam pra o cumprimento de uma 

prescrição legal e assumem uma concepção de ampliação do tempo escolar 

vinculada à necessidade premente de melhoria da qualidade da educação pública 

no Estado. Tendo em conta os modelos de tais experiências e as motivações para 

sua implementação, uma característica preponderante da Educação Integral, 

confirmada em grande parte das entrevistas, está no fato de o foco dessa ampliação 

estar ligado à melhoria dos resultados educacionais das escolas.  

Em todas as escolas visitadas, existia, em local de destaque, um mural 

com os resultados dos alunos nos exames de avaliação externa e os indicadores de 

avaliação do Ideb e SADEAM, tais informações foram destacadas pelas equipes das 

escolas. Esse aspecto está em consonância com um modelo de gestão focado em 

resultados, que apresenta elementos como o critério de mérito acadêmico para o 

acesso dos alunos aos CETIs e ETIs e as premiações em dinheiro para as escolas e 

                                            
25

 A Lei n
o
 10.172, de 9 de janeiro de 2001, apresenta a educação em tempo integral como objetivo 

do Ensino Fundamental e, também, da Educação Infantil, propondo, como meta, a ampliação 
progressiva da jornada escolar para um período de, pelo menos, sete horas diárias. O PNE (2011-
2020) prevê, em sua sexta meta, a ampliação da jornada escolar para sete horas diárias, em 50% 
das escolas públicas brasileiras. Quanto às estratégias para se alcançar tal ensejo, são elas: 
assegurar a oferta de atividades de acompanhamento pedagógico e interdisciplinares, reestruturar o 
espaço escolar e promover a articulação entre a escola e outros espaços educativos.  
26

 Essa Lei estabelece – para o repasse de verbas – os coeficientes de remuneração das matrículas 
que consideram tanto a modalidade e a etapa da Educação Básica quanto, também, a ampliação da 
jornada escolar. O Fundeb prevê a destinação de um percentual diferenciado (acréscimo de 20% 
sobre o valor, por aluno) para a manutenção do estudante de tempo integral.  
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os profissionais que “alcançam a meta”. O discurso acerca da necessidade do 

cumprimento das metas foi recorrente por parte dos professores e gestores das 

escolas. 

 

“Até digo assim aos alunos: ‘Se vocês não cumprirem a meta, não vai ter 
judô essa semana aqui nessa sala, e vocês vão pra lá pra ficar olhando 
as outras turmas’. Aí rapidinho muda a cara da... da sala.” (Professora de 
escola). 
 

Por outro lado, o tempo integral também foi mencionado como estratégia 

para superação das desigualdades sociais e espaço de socialização e de cultura. 

Nesse sentido, os sujeitos entrevistados em Manaus apontaram o Programa Jovem 

Cidadão como uma alternativa importante para a diminuição da evasão escolar e o 

enfretamento das desigualdades sociais: 

 

“Imagino que aqui o Estado ajuda bastante, o Estado, ele tem feito o 
dever de casa, tem a questão da rede física, mas tem também o 
Programa Jovem Cidadão, que nada mais é que a ampliação do tempo.” 
(Diretora de escola). 
 

A visão que alia a ampliação do tempo escolar à necessidade de 

superação das desigualdades sociais é recorrente em muitas experiências de tempo 

integral já implementadas no País, e muitas inciativas de ampliação da jornada 

escolar tiveram origem nessa premissa. Na realidade amazonense, esse elemento 

foi recorrente em muitas das falas dos sujeitos entrevistados, sobretudo quando 

foram questionados sobre a importância da escola nas comunidades mais pobres da 

cidade de Manaus. 

 

 

3.1 Desafios da gestão 

 

 

“Um mesmo aluno pode ser atendido pelos dois programas. O único 
problema é que a frequência deles iria conflitar, né. Às vezes, o menino 
ele... ele optava mais pelo Jovem Cidadão, porque tinha a ajuda de 
custos: cinquenta reais pra ele, né. Então, quando a gente fazia reunião, 
os pais diziam assim: ‘Não quero o Mais Educação porque o que ele vai 
dar pro meu filho?’, aí eu dizia: ‘Vai dar conhecimento, vai tirar ele da rua’, 
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‘Não professora, eu não quero. Prefiro os cinquenta reais’. Então eu tive 
bastante problema no início com relação a isso.” (Técnico de coordenaria 
regional) 
 
“Mas, assim, as escolas, quando elas abraçam mesmo um programa, sai 
coisas maravilhosas, sabe! Eles participaram agora de uma apresentação 
de dança, que era só pras escolas particulares, e lá tava os alunos do 
Mais Educação.” (Coordenadora do PME na escola). 
 

Uma das principais riquezas da experiência em Educação Integral da rede 

estadual de educação do Amazonas é o fato de esta assumir o Programa Mais 

Educação buscando organicidade com as experiências já existentes. Pode-se 

afirmar, com base na realidade observada, que a concepção de gestão intersetorial 

está presente no trabalho das coordenadorias estaduais de ensino visitadas. O 

próprio Programa Jovem Cidadão nasceu dessa perspectiva e pode ter contribuído 

para a construção de uma visão mais sistêmica acerca do direito à educação e para 

a compreensão da necessidade de interfaces entre as políticas públicas de 

educação do Estado.  

Outro ponto relevante a ser ressaltado é que não há um setor específico 

na Secretaria de Estado de Educação do Amazonas para tratar dos programas 

ligados ao tempo integral nas escolas. A proposta é a de que o tempo integral 

perpasse os diversos setores da SEDUC; dessa forma, os responsáveis pela 

Educação Integral no Amazonas são suas próprias gerências de Ensino 

Fundamental e Médio. E a fluidez no discurso acerca das ETIs e dos CETIs dos 

diversos gestores entrevistados confirmou essa proposta.  

Esse dado pode estar relacionado a uma maturidade relativa ao tempo de 

implantação das experiências em Educação Integral já existentes, sendo um dos 

indicadores do fortalecimento de uma política de educação voltada para o tempo 

integral, no Estado. O que, no âmbito do PME, oferece pistas para tornar a 

Educação Integral uma política pública inovadora e sustentável ao longo do tempo, 

nas escolas públicas do Amazonas. 

 

“Então eu... tem um posto de saúde ali, né, então eles trazem o posto de 
saúde pra dentro da escola, eles fazem essa parceria, né. Ah, eu tenho 
um centro comunitário, tenho uma escola que ela não tem piscina, mas 
ela foi lá no centro comunitário, perto de lá, e fechou lá a parceria da 
natação. Aí eles pegam a ajuda de custo de alimentação e transporte pro 
monitor, ele paga pro professor que é de lá. E aí a escola leva os alunos, 
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entendeu!? E eu acho que foi o Mais Educação que incentivou essa 
parceria. Antes não tinha isso, escola é aquilo ali, aquele quadradinho 
[...].” (Coordenadora estadual do PME). 
 

A realidade do Estado do Amazonas não difere do contexto nacional ao 

apresentar forte articulação do PME com outros programas do Governo Federal, 

como o Bolsa Família, o Segundo Tempo e o Programa Saúde na Escola. A 

pesquisa realizada não permitiu um conhecimento aprofundado da gestão dos 

diferentes programas estaduais que têm interface com a Educação Integral, esse 

desafio ficará para futuras iniciativas de investigação, assim como a compreensão 

das possíveis articulações das redes estaduais e municipais de ensino. 

Um aspecto a ser destacado, com base nas entrevistas com professores 

e gestores das ETIs e dos CETIs, é que a proposta da escola, seu modelo de 

organização e os fluxos de gestão assumem centralidade. E, em relação ao PME, o 

qual surge como um “programa independente” da escola, mas que contribui com a 

proposta dela, em certa medida, essa é uma característica positiva, tendo em conta 

que o PME é uma ação indutora e que as redes públicas de ensino devem 

implementar políticas de educação próprias.  

Ainda assim, a presença do Programa Mais Educação influencia 

qualitativamente as práticas da escola, implementando novas práticas e contribuindo 

para a materialidade necessária nas instituições de ensino:  

 

“Ah! o material diversificado do Mais Educação, também, é a 
oportunidade da escola que não tem condições de comprar um kimono, 
um tatame, e, hoje em dia, eles tem por causa do Mais Educação. Uma 
rádio. A maioria das escolas. [...] faz toda aquela diferença. E hoje, esse 
ano, como a gente focou no diagnóstico e a... a maioria das escolas que 
tem um certo preconceito dentro da escola, seja racial, né, territorial, com 
o qual eles trabalham, dentro do Mais Educação, os direitos humanos, 
nós através da rádio, do jornal. Então são atividades que são muito 
selecionadas.” (Coordenadora Estadual do PME). 
 

No que se refere às reformas e∕ou adaptações nos espaços físicos das 

escolas estaduais com PME, no Amazonas, não foi possível ter acesso aos dados 

sobre o assunto. Já, especificamente, sobre a organização cotidiana do Programa 

nas instituições estaduais de ensino, a questão da refeições oferecidas aos alunos 

merece destaque, pois, em grande parte das escolas, com exceção das ETIs e dos 

CETIs, não é oferecido o almoço, assim os alunos vão em casa para almoçar e 
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voltam à escola para participarem das oficinas/atividades do PME, ou estas são 

oferecidas na sequência do turno escolar. 

 

“Eles almoçam, mas, assim, é um lanche, como se fosse um almoço. A 
gente recebe um recurso a mais para merenda do Mais Educação, ele vai 
pra essa merenda.” (Diretor de escola). 
 
“Ser no contraturno foi um, porque algum... algumas escolas, os alunos 
moravam distantes e, pra que eles voltassem, eles não vinham, porque 
não tinham dinheiro pra condução, né. E foi aquele ano que ainda não 
tinha alimentação, mas o... o... o MEC não oferecia ainda aquela ajuda 
pra alimentação, no complemento, né, tal. Então eu ficava meio 
complicado. Os alunos iam e não voltavam, né. Eles vão, os pais não 
deixa voltar e tal. Então vamos adequar o horário, vamos ver de que 
forma a gente quer fazer isso, quer dizer, quando terminar o ensino 
regular, pra eles não irem embora pra casa, a gente faz um almoço ou um 
lanche reforçado, e eles continuam mais três horas. E aí eles foram 
fazendo ou ajeitando.” (Coordenadora estadual do PME). 
 

Pelo fato de as escolas que possuem apenas o PME não poderem 

oferecer almoço a seus alunos, pode-se inferir que a verba do PME seja insuficiente 

para a implementação e manutenção do Programa e/ou que o Governo Estadual 

não tenha previsão orçamentária específica para as escolas nessa situação e/ou 

ainda que as condições físicas dessas escolas não sejam adequadas ao 

funcionamento do Programa. Não foi possível ter acesso a dados precisos sobre 

essa realidade, e tais hipóteses foram construídas com base nas entrevistas 

realizadas com os sujeitos dessas instituições de ensino.  

Embora esse seja um aspecto que dificulta as condições da oferta do 

Programa nas escolas, uma vez que o direito à alimentação na escola é primordial, 

chama muita atenção também o ponto de vista de parte das famílias entrevistadas 

em uma escola de Parintins, ao afirmarem que preferiam que suas crianças fossem 

para casa no horário do almoço, pois a escola era perto de suas casas e elas 

queriam conviver com as crianças nesse momento. Esse elemento desafia a ideia, 

quase sempre hegemônica, acerca da obrigatoriedade e universalização do tempo 

integral.  

Com relação aos comitês de Educação Integral, iniciativa proposta pelo 

próprio PME como instância de articulação de políticas que tenham interface com a 

Educação Integral, visando participação popular e intersetorialidade, a realidade 

amazonense não os apresenta. Segundo a coordenação estadual do Programa, o 
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Comitê do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) assume a discussão de 

todos os programas federais, contando com um representante de cada 

coordenadoria regional. 

 

“Nosso comitê ainda é o grupo da Secretaria27, pra criar o comitê como 
pede o Mais Educação, do esporte, lazer e tal, era meio complicado. 
Porque imagina, eu quero uma pessoa pra participar do Comitê Estadual 
do Mais Educação lá de Parintins. Quando for fazer a reunião, ela nunca 
ia tá presente, porque ela não vai ter dinheiro pra tá vindo de avião pra cá 
ou de barco a jato, porque a jato é um dia de viagem, né. Então não tem 
como. Então com esse Comitê do PDDE interativo foi criado é, cada 
coordenação de Programa nas coordenadorias faz parte do Comitê e 
quem fica responsável é a gerência de programas federais, aqui da 
SEDUC.” (Coordenadora estadual do PME). 
 

No que se refere ao acompanhamento das atividades do PME pela 

SEDUC, alguns elementos merecem destaque: existem instrumentos de 

planejamento e de produção de informações para as escolas, o que fortalece uma 

comunicação frequente entre SEDUC, coordenadorias e escolas; a coordenação do 

Programa trabalha diretamente com os diretores das escolas, o que pode contribuir 

para uma maior articulação do PME com a escola como um todo. Nesse processo, a 

comunicação e o acesso a algumas escolas são muito dificultados pelo fator 

geográfico, um exemplo frequente é o de que muitos documentos que poderiam ser 

acessados via internet são impressos nas coordenadorias e enviados para as 

escolas.  

Outro elemento que indica um investimento efetivo do Estado do 

Amazonas na política de Educação Integral é a criação de um cargo de 40 horas 

semanais para os professores que atuam em escolas de tempo integral. Ao ser 

designado para atuar em uma jornada de 40 horas, em uma mesma escola, o 

professor passa a ter mais possibilidades de contribuir para a construção de uma 

proposta pedagógica integrada e ainda de acompanhar sistematicamente as 

experiências vividas pelas crianças e pelos jovens na escola, propondo práticas 

diversificadas e inovadoras.  

 

                                            
27

 Segundo a coordenação estadual do PME na SEDUC, esse grupo, composto pelos responsáveis 
pelos programas federais em cada coordenadoria, reúne-se a cada dois meses ou, então, quando 
houver necessidade.  



Programa Mais Educação (PME): Impactos na Educação Integral e Integrada em Amazonas 

65 

“Tem muita vantagem ficar o dia com o aluno? Sim, tem. Porque você 
consegue acompanhar cada avanço que a criança tem ou se tá tendo 
avanço, ou não. Você consegue. Na escola regular não, o tempo, ainda 
mais agora que entrou professor de história e geografia específica na 
escola regular, o tempo de aula foi muito reduzido. Imagina, inicia sete, 8h 
entra um professor. Aí eu já fico longe. 9h eu volto. 10h entra outro. O que 
que eu tive de aproveitamento? Fica quebrado assim. Então, aqui na 
escola de tempo integral, eu tenho a oportunidade, mesmo que entre uma 
e outra professora de específica, depois eu tenho mais horas pra trazer 
uma atividade que eles possam amanhã dar continuidade, ou à tarde dá 
continuidade. Na escola regular, quando eu tentava fazer isso, não dava 
muito certo.” (Professora de escola com PME). 
 

O cargo de professor com jornada de 40 horas semanais para atuar em 

uma única escola é também mencionado no Plano Estadual de Educação do 

Amazonas, no item Valorização dos Trabalhadores em Educação:  

 

Portanto, outra questão que deve ser levada em conta é a questão 
salarial, tendo em vista a necessária dedicação exclusiva do 
professor em uma só escola para evitar a fragmentação de suas 
ações e o desgaste de locomoção. O salário deveria ser de tempo 
integral e de dedicação exclusiva, também na Educação Básica, à 
luz do que se pratica no Magistério Superior, definido por um piso 
salarial. (AMAZONAS, 2014, p. 111). 

 

Nesse sentido, a existência desses professores nas escolas estaduais do 

Amazonas contribui efetivamente para o fortalecimento da política de Educação 

Integral no Estado. Pode-se também afirmar, com base nos dados coletados nesta 

pesquisa, que a presença desse professor já está naturalizada nas escolas e nos 

fluxos de gestão da SEDUC e que, em todas as escolas com PME, o indicativo é o 

de que o coordenador do Programa na escola seja um professor com carga horária 

de trabalho de 40 horas semanais: 

 

“No interior, sim, na capital, a gente tem mais facilidade, né, tá! Porque 
inclusive, assim, é, quando... quando começa a adesão do Mais 
Educação, quando chega em novembro, dezembro, eu mando a relação 
do... das escolas já consolidado lá pro departamento pessoal, com a 
relação de todas as escolas que fizeram a adesão e que já cadastram o 
Mais Educação. Então elas ficam lá com a relação, chega escola pra 
fazer a lotação, ela já sabe que aquela escola tem o Mais Educação, 
então ela já prioriza se tiver o professor de 40 horas pra ficar responsável, 
entendeu?! Então elas ficam lá com a relação: ‘Cris, olha, tem uma escola 
aqui que chegou e não tá aqui na tua relação. Pode desliberar o 40 horas 
pra ela?’. Aí eu vou ver: ‘Pera aí que eu vou olhar no sistema, pode ser 
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que ela entrou agora e tal’, aí eu olho: ‘Não, pode, tá. Ela tem realmente 
Mais Educação. Tá entrando agora’.” (Coordenadora do PME na 
SEDUC). 
 
“O concurso não foi só pelo PME mas necessidade mesmo das escolas 
em tempo integral dele ter uma meta, até 2016, eles terem um número 
maior de escolas.” (Coordenadora do PME em Manacapuru). 
 
“Mesmo com o concurso de 40 horas, só tá dando porque, assim, por 
exemplo, o Professor Comunitário que é o responsável pelo Mais 
Educação nas escolas, é... o perfil dele tem que ter 40 horas. A maioria 
dos professores de 40 horas estão em estágio probatório, e eles não 
podem sair da sala, porque ele sai da sala pra ficar responsável pelo Mais 
Educação, entendeu?! Então, como ele não pode, poder ele pode, mas aí 
vai parar a contagem do estágio probatório.” (Responsável pelo 
Departamento de Gestão da SEDUC). 
 

Tendo em conta todos os elementos apresentados até aqui, pode-se 

afirmar que a análise dessa realidade não é homogênea, ela aponta, ao mesmo 

tempo, para elementos que podem inspirar outras realidades no País e para 

desafios a serem superados. Se, por um lado, já existiam, na rede estadual de 

ensino do Amazonas, importantes iniciativas de implementação da Educação 

Integral, por outro, a chegada do Mais Educação ampliou vertiginosamente o 

atendimento em tempo integral no Estado. Entretanto, as ETIs, os CETIs e o PME 

carregam concepções de Educação Integral distintas, e essa questão será abordada 

no item seguinte. 

 

 

3.2 Educação Integral e tempo integral 

 

 

“Aqui a gente tem organizado pra que determinadas atividades que um 
programa tenha o outro programa não tenha, pra abrir um leque de 
atividades, e que os alunos participem de todas.” (Técnica de 
Coordenadoria de Manaus). 
 
“É um pouco diferente. Porque a criança já está tendo e espaço, e a gente 
usa o horário do almoço. O que conflitava na nossa escola é que, às 
vezes, os professores queriam que, na hora do almoço, a criança ficasse 
fazendo uma tarefa que ele não fez, a gente diz: ‘Não, ele está no Mais...’ 
A coordenadora bateu de frente com a pedagoga, porque o professor 
acha: ‘Ah, não, esse Mais educação, não precisa. Tem é que ficar aqui 
fazendo a minha tarefa que não fez’. Então a gente já conseguiu. É o 
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terceiro ano que nós estamos conseguindo. [...] porque que não pode tirar 
a criança, o programa tem que ser cumprido. Naquele dia, se ele tem o 
Mais Educação, a prioridade é ele sair da sala dele pra salinha do 
Mais Educação, pra cumprir a atividade do Mais Educação.” 
(Diretora de escola em Manaus) (Grifo nosso). 
 
“Eles fazem uma provinha pra ver se realmente eles estão aptos lá, e tal. 
Porque tem alunos, às vezes, que ele não lê, a nossa realidade é essa, 
tem aluno que não lê. Então o que que a gente utiliza? O Mais Educação 
pra fazer a alfabetização. Então eu costumo falar pra eles o seguinte, o 
Mais Educação ele não é reforço escolar, ele vai trabalhar a dificuldade 
que o aluno tem. Então não adianta ter um aluno no ensino regular se ele 
não sabe ler, ele é um forte candidato pro Mais Educação. Então ele sai 
do ensino regular, ele vem aprender a ler no Mais Educação, pra depois 
ele voltar e conseguir caminhar, né. Eu tenho aquele aluno que ele tem 
uma dificuldade de... de... é... vamos supor, lateralidade, ele tem isso, vai 
ser trabalhado através do que? De uma atividade esportiva. Ou ele é 
tímido, ou vai pro canto-coral, ele vai pra uma dança. Então são essas... 
essa que é a visão do Mais Educação que eu tento botar nas escolas, 
porque eles pensam que Mais Educação é reforço: ‘Ah, eu quero o Mais 
Educação pra reforço’, pra reforçar o quê, que o menino não aprendeu? 
Não pode reforçar, não é?! Aí então a minha briga com eles lá, quando a 
gente faz as reuniões e tal, eles falam: ‘Cris, não eu quero mais... eu 
quero cadastrar mais aluno’, ‘Mas pra que tu queres cadastrar mais 
aluno?’, ‘Não, porque, por causa só reforço, por causa da Prova Brasil, 
por causa do SADEM, por causa de...’, mas eu digo: ‘Mas o Mais 
Educação não é pra isso, o Mais Educação vai trabalhar a dificuldade que 
tu tens depois ao longe’.” (Coordenadora do PME). 
 
“O Mais Educação só vai surtir efeito se ele cair na corrente sanguínea da 
escola. Porque, se ele começar a ser visto como apêndice, ele não vai 
surtir o efeito desejado. A gente foi muito enfático em relação a isso. 
Inclusive nos deltas28 de melhoria, dos rendimentos, faltam isso, os deltas 
também deveriam mostrar essas aprendizagens. Os alunos passam a 
apostar também na escola, né, porque eles gostam dessa parte lúdica, de 
jogos, de... de teatro, de, né. Então eu acredito que esteja assim.” 
(Técnica educacional da coordenadoria de Manaus). 
 

Os diferentes arranjos construídos pelas escolas na organização dos 

programas de tempo integral na rede estadual de educação do Amazonas têm como 

consequência a coexistência de diferentes arranjos curriculares.  

Por um lado, o modelo curricular das ETIs e dos CETIs aponta para uma 

concepção de ampliação de jornada escolar que privilegia campos de formação já 

tradicionalmente presentes na escola, em uma concepção de Educação Integral 

mais focada na ampliação do tempo do que na ampliação das dimensões de 

                                            
28

 Indicadores estatísticos de avaliação em larga escala. 
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formação das crianças e dos jovens. Por outro lado, o PME traz para a escola a 

“novidade” de novas e múltiplas linguagens pouco presentes na escola regular. O 

depoimento abaixo ilustra como a presença do PME é entendida por alguns sujeitos 

entrevistados: 

 

“Tem o ensino regular que vem e uniformiza, aí depois o Programa é que 
vem dar a diversificação nas escolas.” (Professor Comunitário em 

escola de Manaus) (Grifo nosso). 
 
“Pela manhã nossos alunos da escola de tempo integral tem disciplinas 
curriculares da mesma maneira que tem a escola parcial. Aí nós entramos 
no horário do almoço pra trabalhar as atividades das oficinas do Mais 
Educação, só que, no período da tarde, o meu aluno também trabalha 
oficinas, mas aí é com os professores dele, não são com monitores, são 
com os professores que trabalham o reforço, a dificuldade dele.” 

(Professor Comunitário em escola em Manaus) (Grifo nosso). 
 
“O Mais Educação trouxe também a oportunidade dos meninos irem pra 
cinema, né. Porque ele paga a entrada dos meninos. Tem aluno que 
nunca tinha ido ao cinema e foi através do Mais Educação. Dentro dos 
municípios, aqueles municípios que não tem cinema, mas que tem o circo 
que, de vez em quando, aparece. Tem um... uma comunidade ribeirinha 
que eles podem ir, né, de barco, né, que eu digo: ‘Não tem cinema nem 
nada, contrata aí um barco, leva os meninos pra ir, né, lá do outro lado, 
pra vê como é que é a realidade’. Eles fazem isso. Os mais próximos, eles 
alugam um ônibus com recurso do Mais Educação, traz pra cá, pro Teatro 
Amazonas, que nunca foram, né, nunca entraram. Pro cinema, pro 
zoológico, pros museus. Eles fazem isso, pros que tão entorno aqui, né, 
no entorno. Aí dá pra fazer isso, né. Isso já foi uma conquista do Mais 
Educação também, né.” (Coordenadora estadual do PME). 
 

Outro elemento a ser destacado é o fato de o Programa Mais Educação 

ter induzido a entrada de novos saberes na escola, os quais fortalecem os saberes 

da cultura local. Pessoas ligadas às festas tradicionais de Parintins contribuem com 

o Programa na escola através da confecção de figurinos, por exemplo. 

É interessante destacar a natureza desse impacto no currículo das 

escolas. O fato de o PME apresentar macrocampos definidos para suas 

atividades/oficinas pode ter influenciado a entrada na escola de atividades ou 

campos de experiências que não faziam parte da proposta inicial do tempo integral 

no Estado.  
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Ainda assim, a força do modelo escolar tradicional, organizado em 

tempos rígidos, rotinas burocráticas e esvaziadas de sentido, ainda prevalece, em 

alguma medida, na proposta curricular das ETIs e dos CETIs. Os tempos são 

sempre de cinquenta minutos, os intervalos de quinze minutos e a maioria dos 

módulos de tempo está atrelada a um conteúdo da base nacional comum. Assim, a 

presença do PME nessas escolas inaugura as novas práticas e nos novos saberes, 

ofertando novas dimensões de formação aos alunos das escolas públicas do 

Amazonas. 

Os dados coletados na pesquisa não nos permitem afirmar se o PME 

influenciou as mudanças nas Diretrizes Curriculares dos Projetos Político-

Pedagógicos das escolas. Ainda assim, no ponto de vista dos entrevistados, ficou 

evidente as mudanças ocorridas nas escolas com o Programa, e os elementos 

recorrentes mais mencionados a esse respeito foram: a vivência de novas 

experiências na escola; a inclusão de outros profissionais e atores sociais na escola; 

a presença de mais atividades culturais na escola; o trabalho com a corporeidade; o 

acesso das crianças aos espaços culturais e as mudanças na organização dos 

espaços da escola. 

As imagens que se seguem são das atividades/oficinas do PME na 

Escola Estadual Waldemar Pedrosa29, que está situada no Município de Parintins, 

no Amazonas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
29

 Localizada em Parintins, a E. E. Waldemar Pedrosa atende por volta de 400 alunos do Primeiro ao 
Quinto Ano do Ensino Fundamental e aderiu ao Programa Mais Educação em 2012, atendendo no 
Programa 100 alunos. As oficinas do PME ofertadas são: Horta, Teatro, Capoeira, Matemática e 
Letramento. Elas são oferecidas no contraturno escolar 



Programa Mais Educação (PME): Impactos na Educação Integral e Integrada em Amazonas 

70 

 

 

FIGURA 18 – Início da oficina de horta na E. E. Waldemar Pedrosa 

Fonte: Fotografia tirada pelos autores. 
 

 

  

FIGURA 19 – Desenvolvimento da horta da E. E. Waldemar Pedrosa 

Fonte: Fotografia tirada pelos autores. 
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FIGURA 20 – Atividades de colheita na horta da E. E. Waldemar Pedrosa 

Fonte: Fotografias tiradas pelos autores. 
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FIGURA 21 – Oficinas de teatro na E. E. Waldemar Pedrosa 

Fonte: Fotografias tiradas pelos autores. 
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FIGURA 22 – Oficina de matemática na E. E. Waldemar Pedrosa 

Fonte: Fotografia tirada pelos autores. 

 

 

  

FIGURA 23 – Oficina de letramento na E. E. Waldemar Pedrosa 

Fonte: Fotografia tirada pelos autores. 
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FIGURA 24 – Oficina de capoeira na E. E. Waldemar Pedrosa 

Fonte: Fotografia tirada pelos autores. 
 

Ainda que as atividades/oficinas do Programa Mais Educação ofereçam 

um conjuntos de novas práticas nas escolas, não se pode afirmar a existência de 

uma discussão específica a respeito dessa ampliação das dimensões educativas 

apontada como diretriz da rede estadual de ensino do Amazonas. Contudo, a 

pesquisa nos permite afirmar que a valorização dessas atividades e a sua integração 

com o currículo já existente na escola dependem do gestor de cada instituição de 

ensino, de seu perfil e de suas concepções.  

Os gestores escolares sujeitos desta pesquisa reiteraram, em diversos 

momentos dos grupos de discussão, que essa “novidade do Mais Educação” 

qualifica o trabalho dos profissionais da educação e a aprendizagem dos alunos, 

além de aproximar a escola dos alunos. Outro dado que chama a atenção é a 

competência dos gestores na organização das escolas para compor um quadro de 

atividades que leve em conta as possibilidades do PME e do Jovem Cidadão. Os 

depoimentos a seguir revelam um desejo de que a escola ofereça atividades 

diversificadas e novas a seus alunos. 

 

“Então, se a escola tinha instrumento de corda pelo Jovem Cidadão, no 
Mais Educação ela não cadastrava essa atividade.” (Diretor de escola em 
Manaus). 
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“E aí, como o Jovem Cidadão, ele era mais voltado pro esporte. No Mais 
Educação, a gente focou na cultura e no pedagógico.” (Diretor de escola 
em Manaus). 
 
“É... a gente consegue atender públicos diferentes, e, em algumas 
atividades, ele vem prum... num programa ou em outro. Nas... numa 
escola como a que eu trabalho é... você consegue um turno, uma coisa, 
assim, quase que absurda, mas acontece, que um turno com 480 alunos 
você tem quase... quase 480 alunos do lado de fora da sala em atividade. 
Vamos supor, no pátio acontece o Mais Educação, nas duas salas 
acontece o Mais Educação, no pátio de fora, o Jovem Cidadão, na 
quadra, o Jovem Cidadão. E tem hora, assim, que eu nem acredito que 
obra os meninos estão fazendo, minha nossa senhora!” (Diretor de escola 
em Manaus). 
 

Ao considerar a ampliação das dimensões de formação promovida pelas 

ações do PME nas escolas do Amazonas, pode-se inferir que o Programa contribui 

para mudanças na escola a qual é tradicionalmente concebida. Assim, nos discursos 

de professores e gestores escolares, gerados em meio a práticas curriculares 

ambivalentes e complexas, os sentidos do PME, do Jovem Cidadão, dos CETIs e 

das ETIs fundem-se no desejo de ofertar uma escola melhor, com mais qualidade e 

para todos.  

A seguir, fotografias das oficinas do PME na Escola Estadual Anderson 

de Meneses, em Parintins, no Amazonas: 

 

  

FIGURA 25 – Oficina de informática na E. E. Anderson Meneses 

Fonte: Fotografia tirada pelos autores. 
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FIGURA 26 – Oficina no laboratório de ciências na E. E. Anderson Meneses 

Fonte: Fotografia tirada pelos autores. 
 

Nessa perspectiva de análise, ganha força o desafio de aliar o tempo 

integral a uma concepção de Educação Integral construída em espaços dialógicos e 

reflexivos, criando oportunidades de formação em dimensões vivenciais, cognitivas e 

afetivas emocionais, contribuindo, em amplitude, para a formação humana.  

Assim, as experiências do PME nas escolas estaduais visitadas no 

Estado do Amazonas oferecem elementos para pensarmos além da pedagogia 

propedêutica, para pensarmos em uma pedagogia vivencial que inter-relacione 

cognição, imaginação e múltiplas linguagens e que contribua para que a escola seja 

um espaço de encontro de culturas intergeracionais e de construção de múltiplos 

saberes, dando novos sentidos ao papel da escola na vida e na formação dos 

indivíduos. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar o impacto do Programa 

Mais Educação como ação indutora de políticas públicas de Educação Integral no 

Estado no Amazonas. As análises aqui levantadas contribuem para a reflexão 

acerca da implementação e efetivação de políticas educacionais na perspectiva da 

Educação Integral. 

Cabe destacar o expressivo avanço do Programa Mais Educação no 

Amazonas, atualmente presente em 74,0% das escolas do Estado. O Programa 

articulou-se de diferentes maneiras com as experiências de educação já existentes 

na rede estadual de educação: ETIs, CETIs e Jovem Cidadão, o que pode ser 

entendido como um elemento importante na consolidação da Educação Integral 

como política pública do Estado. 

No que se refere aos aspectos legal-normativos da Educação Integral no 

Estado, a presença de metas claras e diretrizes relacionadas ao tempo integral no 

Plano Estadual de Educação do Amazonas é um ponto a ser destacado. É uma 

conquista o Estado do Amazonas ter um avanço normativo considerável em relação 

à Educação Integral. No Brasil, tais avanços são lentos, e a legislação educacional 

atual ainda é insuficiente para reparar as décadas de indiferença governamental 

para com o direito à Educação Integral em tempo integral de qualidade. 

Nessa realidade, um relevante aspecto a ser apontado também refere-se 

à própria concepção que o Amazonas tem de tempo integral, a qual está atrelada, 

principalmente, à melhoria da qualidade do ensino, com a oferta de escolas de 

excelência, com espaço físico e materialidade de alta qualidade, como são os casos 

dos CETIs e das escolas que passaram a atender a totalidade de seus alunos em 

tempo integral: as ETIs. Está presente também nessa concepção, ainda que com 

menos ênfase, uma preocupação com a dimensão da proteção social, confirmada 

em algumas entrevistas e pela existência do Programa Jovem Cidadão no Estado  

A presença do PME nas escolas estaduais do Amazonas contribui ainda 

para a reflexão de que a Educação Integral não se resume ao tempo integral de 

permanência dos alunos na escola. Isso significa que uma política efetiva de 

Educação Integral não se traduz apenas em aumentar o tempo de escolarização 



Programa Mais Educação (PME): Impactos na Educação Integral e Integrada em Amazonas 

78 

mas também em requerer uma mudança da própria concepção de educação e do 

tipo de formação oferecido aos indivíduos.  

Em síntese, a implementação da Educação Integral impõe um projeto 

pedagógico, uma formação de seus agentes, uma infraestrutura das instituições de 

ensino e meios para sua implantação. Ela será o resultado dessas condições de 

partida e daquilo que for criado e construído em cada escola, em cada rede de 

ensino, com a participação de educadores, educandos e comunidades, os quais 

podem e devem contribuir para ampliar os tempos e os espaços de formação de 

crianças, adolescentes e jovens. 

Assim, a realidade presente no Estado do Amazonas compõe um quadro 

diverso da Educação Integral no País. Compreender essa diversidade e 

problematizar as condições de oferta, as concepções, os significados e as 

intencionalidades de cada escolha, em cada realidade, são desafios fundamentais 

não só para o Amazonas mas também para o avanço das políticas educacionais no 

País. Esta pesquisa é um pequena contribuição nesse caminho. 

Por fim, entende-se que uma política pública de Educação Integral deve 

garantir um direito social inalienável e ser coordenada pelo Estado em parceria com 

a sociedade civil. O caso da rede estatual de educação do Amazonas oferece-nos 

pistas de que existe uma grande necessidade de mais estudos acerca dessa 

questão, objetivando contribuições para uma política de Estado para a Educação 

Integral, em diferentes níveis e modalidades. 
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APÊNDICES 

 

 

Apêndice A: Documentos utilizados nesta pesquisa 

 

 

Lista dos documentos utilizados nesta pesquisa: 

1) Cadastro das escolas em atividades, por nível de ensino: Rede 

estadual/Interior – 2014 

2) Cadastro das escolas em atividades, por nível de ensino: Rede 

estadual/Capital – 2014 

3) Relação das escolas do Programa Mais Educação por ano de adesão 

4) Quadro de horários de oficinas do Programa Mais Educação nas 

escolas 

5) Apresentação dos resultados do IDEAM 2011 

6) Premiação Escola de Valor referente a 2011 

7) Proposta Pedagógica das Escolas da Rede Estadual de Ensino de 

Educação em Tempo Integral – 2011 
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Apêndice B: Estrutura organizacional da SEDUC 

 

 

QUADRO 7 – Estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Educação do Amazonas 
– 2014 

Secretaria de Estado da Educação do Amazonas 

1. Ouvidoria 

2. Órgãos Colegiados a) Conselho Estadual de Educação 
b) Conselho Estadual de Educação Indígena 
c) Conselho de Alimentação Escolar 
d) Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização 
dos Profissionais da Educação 
e) Comissão Interna de Ética 
f) Comissão de Regime Disciplinar do Magistério 
g) Comissão de Tomada de Contas Especial 

3. Órgão de Assistência 
e Assessoramento 

a) Gabinete 1. Assessoria Jurídica 
2. Assessoria de Comunicação 
3. Assessoria Administrativa 

b) Secretaria Executiva 

c) Secretaria Executiva 
Adjunta da Capital 

1. Coordenadorias Distritais de 
Educação 
2. Centro Cultural Thiago de Mello 

d) Secretaria Executiva 
Adjunta do Interior 

1. Coordenadorias Regionais de 
Educação 

e) Assessoria Estratégica 

4. Órgãos de Atividades-
Meio 

a) Secretaria Executiva 
Adjunta de Gestão 

1. Departamento de Logística (Delog) 
2. Departamento de Administração de 
Infraestrutura (Deinfra) 
3. Departamento de Gestão Escolar 
(Degesc) 

b) Departamento de Planejamento e Gestão Financeira (DPGF) 

c) Departamento de Gestão de Pessoas (DGP) 

5. Órgãos de Atividades-
Fim 

a) Secretaria Executiva 
Adjunta Pedagógica 

1. Departamento de Políticas e 
Programas Educacionais (Deppe) 
2. Centro de Formação de Profissional 
“Padre José Anchieta” (Cepan) 
3. Centro de Mídias de Educação do 
Amazonas 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados obtidos no site da SEDUC. Disponível em: 
<http://www.seduc.am.gov.br/>. Acesso em: 13 dez. 2014. 
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Apêndice C: Escolas visitadas na capital e no interior do Amazonas 

 

 

QUADRO 8 – Escolas visitadas na capital e no interior do Estado do Amazonas – 2014 

Escolas Nível de ensino Ano de adesão 

E. E. Nossa Senhora das Graças 
1º ao 5 º Ano do Ensino 

Fundamental 
2008 

E. E. Prof. Roxana Pereira Bonessi 
1º ao 5º Ano do Ensino 

Fundamental 
2013 

E. E. Eurico Gaspar Dutra(a) 
1º ao 9º Ano do Ensino 
Fundamental e Ensino 

Médio30  
2012 

E. E. Geny Bentes de Jesus(b) 
1º ao 9º Ano do Ensino 

Fundamental 
2012 

E. E. Ministro Waldemar Pedrosa 
1º ao 5º Ano do Ensino 

Fundamental 
2012 

E. E. Professor Anderson de Menezes 
1º ao 9º Ano do Ensino 

Fundamental e Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) 

2012 

E. E. Dom Gino Malvestio(b) 
6º ao 9º Ano do Ensino 
Fundamental e Ensino 

Médio 
2012 

E. E. Ryota Oyama 
1º ao 5º Ano do Ensino 

Fundamental 
2012 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

(a)
 A Escola Estadual Eurico Gaspar Dutra é considerada uma escola da zona rural. 

(b)
 As Escolas Estaduais Geny Bentes de Jesus e Dom Gino Malvestio não foram visitadas, todavia 
foram realizados grupos de discussão com gestores e monitores dessas escolas. 

 
 

 

                                            
30

 A partir do 6º Ano do Ensino Fundamental as aulas são a distância, transmitidas ao vivo de 
Manaus. Diante dessas condições, não há Educação Física no turno regular. Em abril de 2014, o 
Centro de Transmissão de Manaus pegou fogo, e a escola ficou sem aula até meados de maio de 
2014. As atividades do Mais Educação, por sua vez, não pararam. Isso nos mostra como as 
condições geográficas influenciam a oferta da educação na região. 
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ANEXO 

 

 

Anexo A: Ficha de acompanhamento 
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