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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este relatório tem o objetivo de apresentar os resultados da pesquisa 

Programa Mais Educação: Impactos na Educação Integral e Integrada, desenvolvida 

por pesquisadores de um grupo de universidades públicas federais1, a partir da 

solicitação da Diretoria de Currículos e Educação Integral da Secretaria de 

Educação Básica (SEB) do Ministério da Educação (MEC). Em sua primeira fase, 

tendo por base os dados quantitativos, a pesquisa buscou compreender os impactos 

das ações indutoras do Programa Mais Educação. Os resultados constantes neste 

relatório compõem a segunda fase da pesquisa, que, estruturada com base em uma 

metodologia qualitativa, através de uma amostragem, e respeitando o critério de 

significatividade dos municípios brasileiros, objetiva apresentar se e como o 

Programa Mais Educação (PME) está contribuindo para a construção de uma 

política municipal de Educação Integral. 

Assim, o principal objetivo desta fase qualitativa da pesquisa é o de 

documentar, in loco, um número diversificado de experiências em Educação Integral 

desenvolvidas em municípios brasileiros de diferentes portes: pequeno, médio e 

grande, áreas urbana e rural, capital e interior, etc., os quais, por suas 

características inovadoras, possam oferecer um panorama nacional das 

experiências do Programa Mais Educação e, dessa forma, sinalizar se e como o 

PME está se configurando como uma política municipal.  

Neste relatório, apresentamos os dados da pesquisa qualitativa realizada 

no Município de Manaus, Estado do Amazonas, no período de 12 a 21 de maio de 

2014. 

 

 

1.1 A cidade de Manaus  

 

 

Manaus é a capital do Estado do Amazonas e o principal centro 

financeiro, corporativo e econômico da Região Norte do Brasil. É uma cidade 

                                                             
1
 UFMG, UNIRIO, UFPR, UFPA, UFPE e UFG.  
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histórica e portuária, localizada no centro da maior floresta tropical do mundo, a 

Amazônia, e situada na confluência dos rios Negro e Solimões. É uma das cidades 

brasileiras mais conhecidas mundialmente, principalmente pelo seu potencial 

turístico e pelo ecoturismo, o que faz do Município o décimo maior destino de 

turistas no Brasil, destacando-se pelo seu patrimônio arquitetônico e cultural, com 

notáveis museus, teatros, templos, palácios e bibliotecas. É a cidade mais populosa 

do Amazonas e da Amazônia, com uma população de 2.020.301 habitantes, de 

acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 

2014. Em nível nacional, coloca-se como a sétima mais populosa, além de ser a 

131ª mais populosa do mundo (MANAUS, 2015).  

A Cidade de Manaus ficou conhecida no começo do século XX, na época 

áurea da borracha, atraindo investimentos estrangeiros e imigrantes de algumas 

partes do mundo, sobretudo os franceses. Nessa época, foi batizada como “Coração 

da Amazônia” e “Cidade da Floresta”. Atualmente, seu principal motor econômico é 

a Zona Franca de Manaus. Com a sexta maior economia do Brasil, a cidade 

aumentou gradativamente a sua participação na composição do setor econômico 

brasileiro, nos últimos anos, passando a responder por 1,4% da economia do País 

(MANAUS, 2015). 

Apesar de registrar uma das maiores economias e de ser um dos 

municípios mais populosos do País, Manaus possui um dos piores Índices de 

Desenvolvimento Humano (IDH) entre as capitais brasileiras, com 0,737 pontos, o 

que a coloca na 23ª colocação no ranking nacional, à frente somente de outras 

quatro capitais. Em sua região metropolitana, o índice é ainda mais baixo, com 0,720 

pontos, o pior resultado entre as 16 principais regiões metropolitanas brasileiras 

(MANAUS, 2015). 
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2 A EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE MANAUS 

 

 

A rede municipal de ensino de Manaus atende a 501 escolas entre a área 

urbana e rural. Desse montante, atualmente, 332 escolas são atendidas pelo 

Programa Mais Educação, instituído desde 2009. Abaixo, estão apresentados os 

gráficos representativos do número de escolas, número de matrículas e número de 

docentes por nível de ensino, no Município de Manaus, no Estado do Amazonas e 

no Brasil. 

 

 

GRÁFICO 1 – Número de escolas por nível de ensino, em Manaus, no Amazonas e no 
Brasil 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep): Censo 
Educacional 2012 (INEP, 2015). 

 

 

GRÁFICO 2 – Número de matrículas por nível de ensino, em Manaus, no Amazonas e no 
Brasil 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep): Censo 
Educacional 2012 (INEP, 2015). 
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GRÁFICO 3 – Número de docentes por nível de ensino, em Manaus, no Amazonas e no 
Brasil 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep): Censo 
Educacional 2012 (INEP, 2015). 

 

 

2.1 Dados do Ideb das escolas municipais de Manaus 

 

 

Segundo informações constantes no portal da Secretaria Municipal de 

Educação (SEMED) de Manaus, a rede municipal de ensino do Município tem o 

terceiro maior percentual de crescimento do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (Ideb) do País (MANAUS, 2015).  

A Divisão de Apoio à Gestão Escolar (DAGE) da SEMED reforça a 

importância do aumento do Ideb para as escolas participantes de programas 

complementares, como o Programa Mais Educação. As escolas da rede municipal 

de Manaus obtiveram a nota consolidada de 4.6 no Ideb, em 2013, e alcançaram, 

pela primeira vez, a meta do Ministério da Educação (MEC) para a capital 

amazonense (4.6). Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2015). 

A nota de 4.6 é referente aos anos iniciais (1º ao 5º Ano) do Ensino 

Fundamental e representa um crescimento de 12,2% em relação ao Ideb anterior, 

quando a nota foi de 4.1. Com isso, o índice das escolas municipais de Manaus 

saltou da 20ª para a 15ª posição entre as 26 capitais brasileiras. Em relação aos 

anos finais (6º ao 9º Ano) do Ensino Fundamental, as escolas municipais de Manaus 
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obtiveram a nota de 3.4, o que representou um crescimento de 9,6% em relação ao 

resultado de 3.1 alcançado no Ideb anterior.  

A rede municipal de educação de Manaus, atualmente, desenvolve vários 

programas e projetos complementares, entre eles:  

 PROJETO TELECENTRO – Os telecentros são espaços públicos 

localizados em escolas da rede municipal de ensino, com 

computadores conectados à internet, e têm o objetivo de promover 

capacitação e democratização do acesso à informação. 

 PROGRAMA VIAJANDO NA LEITURA – Esse programa objetiva criar 

condições para contribuir com a melhoria dos índices de 

aproveitamento do ensino apontados nas avaliações escolares, 

favorecendo o desenvolvimento e a consolidação do hábito da leitura 

por meio de várias ações. 

 PROGRAMA ALFABETIZANDO NA HORA CERTA – É desenvolvido 

em todo o primeiro ano do Ensino Fundamental das escolas municipais 

e tem por objetivo subsidiar a prática pedagógica, criando ações 

direcionadas ao atendimento das necessidades de ensino e 

aprendizagem da alfabetização. 

 ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA SEXUAL 

INFANTO-JUVENIL – As ações desse projeto são desenvolvidas pela 

SEMED e visam favorecer a prevenção do abuso e da exploração 

sexual de crianças e adolescentes, envolvendo toda a comunidade 

escolar e a sociedade civil.  

 PROGRAMA ESCOLA ATIVA – Esse programa é o único no Brasil 

voltado para turmas multisseriadas, com uma estrutura de sala de aula 

voltada para as dificuldades do aluno, dando um suporte para os 

professores e técnicos e um suporte metodológico e de gestão, 

envolvendo a participação da comunidade do entorno da escola e dos 

alunos.  

 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) – Esse programa visa 

constituir uma política para a integração e articulação intersetorial 

permanente entre a Educação e a Saúde, com a participação da 
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comunidade escolar, envolvendo a Estratégia de Saúde da Família e 

da Educação Básica.  

 PROGRAMA CIÊNCIA NA ESCOLA – Consiste em apoiar, com 

recursos financeiros e bolsas, sob a forma de cotas institucionais, 

estudantes do 5º ao 9º Ano do Ensino Fundamental, integrados no 

desenvolvimento de projetos de pesquisa das escolas públicas. 

 PROJOVEM URBANO – Destina-se a promover a inclusão social dos 

jovens brasileiros entre 18 a 29 anos de idade que, apesar de 

alfabetizados, não concluíram o Ensino Fundamental, buscando sua 

reinserção na escola e no mundo do trabalho, de modo a propiciar-lhes 

oportunidades de desenvolvimento humano e exercício efetivo da 

cidadania. 

 AGENDA AMBIENTAL ESCOLAR (AAE) – É um instrumento de 

planejamento participativo e democrático para o desenvolvimento 

sustentável da realidade local de cada escola de Manaus que segue as 

Diretrizes da Agenda 21 local, nacional e global.  

 PROJETO MUDANDO A HISTÓRIA – Esse projeto tem por objetivo 

promover a reflexão sobre a leitura como instrumento de transformação 

da sociedade, por meio de mediação de leitura pelos multiplicadores do 

projeto aos alunos da rede municipal de ensino. 

 PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

(ProInfo) – Esse programa tem como objetivo implantar a informática 

nas escolas da rede pública de ensino, de forma descentralizada, em 

parceria com os estados e municípios do País. 

 PROGRAMA MUNICIPAL SAÚDE DO ESCOLAR – Tem como 

objetivo promover a conscientização dos pais, alunos e funcionários 

das escolas sobre a importância da saúde e a necessidade de 

mudança de hábitos e comportamentos para uma vida saudável. 

 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM (PAA) – Foi 

instituído pelo Ministério da Educação e visa corrigir a distorção do 

fluxo escolar entre a idade-série do aluno.  

 PROJETO MPT (Ministério Público do Trabalho) NA ESCOLA – Esse 

projeto tem o objetivo de apresentar um  cartilha  pedagógica  aos 
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gestores das escolas municipais, sensibilizando-os a respeito do 

combate ao trabalho infantil. 

 PROGRAMA RELAÇÃO ESCOLA COMUNIDADE – O objetivo desse 

programa é transformar as escolas públicas de educação básica em 

espaços alternativos para o desenvolvimento de atividades 

complementares às ações educacionais, nos finais de semana, 

melhorando a qualidade da educação, contribuindo para a construção 

de uma cultura de paz, reduzindo os índices de violência e aumentando 

as oportunidades de emprego para os jovens, sobretudo aqueles em 

situação de vulnerabilidade social, por meio de oficinas e atividades de 

lazer, esporte, educação e cultura. 

 PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO (PME) – Integra as ações do Plano 

de Desenvolvimento da Educação (PDE), como uma estratégia do 

Governo Federal para induzir a ampliação da jornada escolar e a 

organização curricular na perspectiva da Educação Integral. Trata-se 

da construção de uma ação intersetorial entre as políticas públicas 

educacionais e sociais, contribuindo, desse modo, tanto para a 

diminuição das desigualdades educacionais quanto para a valorização 

da diversidade cultural brasileira. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

3.1 Critérios de seleção dos municípios e de realização da pesquisa de 

campo 

 

 

Os critérios acordados entre as universidades e a Secretaria de Educação 

Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC) para a escolha dos municípios a 

serem visitados, dentre aqueles que responderam à pesquisa na sua primeira fase e 

que desenvolvem experiências de jornada escolar ampliada, foram:  

 A contemplação da diversidade do País; 

 A representatividade de todas as regiões brasileiras; 

 A proporcionalidade do número de municípios a serem investigados em 

relação ao número de experiências detectadas por região;  

 A diversidade dos municípios em relação ao tamanho, se capital ou 

interior, e ao seu Ideb; 

 A diversidade das experiências em Educação Integral, em relação a 

serem urbanas ou rurais, aos segmentos do Ensino Fundamental 

contemplados, à proporção de alunos atendidos, ao número de horas 

de jornada escolar ampliada, ao tempo de existência, ao seu formato.  

Nesse sentido, o Município de Manaus abarca os critérios assinalados, 

além de elencar outros fatores que contribuíram para a escolha do Município, tais 

como:  

 Abrangência da experiência: houve ampliação do atendimento em 

Educação Integral (número de escolas atendidas em relação ao 

número de escolas com Ensino Fundamental, na rede municipal); 

 Relato de experiências bem sucedidas/informações de continuidade e 

com propostas e trabalhos importantes, destacadas em capítulos de 

livros e artigos de pesquisadores sobre a temática Educação Integral e 

em diversos meios de comunicação; 

 Diversidade de realidades e experiências: escolas urbanas, ribeirinhas, 

indígenas, etc.; 
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 Receptividade dos coordenadores/gestores em relação à pesquisa. 

Para a realização da pesquisa em Manaus, o planejamento previu a 

realização de visitas de campo envolvendo os seguintes procedimentos: 

 Entrevistas na Secretaria Municipal de Educação e em algumas das 

escolas envolvidas na experiência; 

 Observações diretas nos locais de realização do Programa Mais 

Educação (dentro e/ou fora da escola); 

 Entrevistas e/ou grupos de discussão com atores envolvidos no 

Programa Mais Educação; 

 Levantamento e análise dos documentos existentes a respeito do 

Programa Mais Educação e das eventuais outras experiências de 

Educação Integral: leis municipais, projetos político-pedagógicos, 

reportagens, materiais de divulgação ou de orientação aos envolvidos, 

textos publicados, entre outros. 

É importante frisar que fomos acolhidas pela SEMED de Manaus, que 

autorizou a realização da pesquisa. Assim, contamos com todo o apoio da DAGE, 

que, a partir de um contato inicial, colaborou no sentido de viabilizar os 

procedimentos acima indicados, especialmente quanto ao acesso aos documentos 

existentes e aos agentes envolvidos na experiência, tanto na Secretaria de 

Educação como nas escolas. Via telefone e e-mail, fomos agendando, com a 

assessoria da DAGE, nosso quadro de entrevistas e visitas às escolas. Durante a 

pesquisa em Manaus, fomos acompanhadas e orientadas atenciosamente pela 

DAGE, tanto nas visitas quanto na disponibilização de materiais. 

 

 

3.2 Técnicas e instrumentos de coleta de dados 

 

 

A partir da definição dos contextos e dos sujeitos que participaram desta 

pesquisa, fizemos as escolhas metodológicas no que diz respeito às técnicas e aos 

instrumentos de coleta de dados necessários ao alcance dos objetivos propostos. 

Nesse sentido, a entrevista, individual ou coletiva, foi a base fundamental para a 

obtenção dos depoimentos de professores, alunos, pais dos educandos, técnicos, 
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coordenadores pedagógicos e profissionais da SEMED. As observações das 

atividades escolares constituíram-se em uma segunda estratégia, complementar à 

primeira, adotada com o fim de enriquecer e diversificar a base empírica através do 

cruzamento dos dados, visando reforçar a veracidade e a credibilidade desses 

dados.  

A possibilidade de transitar por diferentes escolas dentro das respectivas 

divisões na área urbana e, também, a possibilidade de conhecer as experiências de 

Educação Integral nas regiões ribeirinhas foram importantes para compor a 

amostragem. A partir de uma planilha feita conjuntamente com a DAGE, fizemos um 

roteiro intenso, transitamos por oitos escolas, conhecendo seus espaços, 

conversando com seus funcionários, alunos e sua direção, além dos coordenadores 

do PME. Visitamos ainda as escolas situadas nas regiões ribeirinhas de Manaus, 

fazendo o trajeto de barca até as unidades de ensino. Com isso, pudemos perceber 

as dificuldades enfrentadas pelos sujeitos quanto ao acesso a essas escolas, 

principalmente na época das cheias. Nessas visitas, fomos acompanhadas por 

técnicos da SEMED, os quais aproveitaram nossa ida a essas regiões para realizar 

visitas técnicas nas escolas.  

Na preparação para as entrevistas e para as observações, também foram 

considerados os detalhes práticos dessas ações. Assim, fez-se a opção de utilizar 

um aparelho de gravação digital de voz e/ou de imagem para registrar a fala dos 

informantes e uma câmara fotográfica digital para o registro das observações. Esses 

processos de coleta de dados contaram com o apoio técnico de uma bolsista, para 

criar uma estrutura que permitisse que os dados correspondessem fielmente às 

conversas mantidas durante os encontros, sem desperdício de tempo e sem o risco 

de prejuízo da qualidade do material coletado.  

Ademais, conseguimos agendar um bom número de entrevista e de 

visitas nas diversas escolas do Município de Manaus, também abrangendo a zona 

rural. Além dos profissionais da educação e dos alunos, tivemos conversas com pais 

e familiares dos alunos participantes do Programa Mais Educação. Com o intuito de 

abarcar a diversidade presente no Município, visitamos escolas distribuídas nas 

diversas subdivisões elencadas pela SEMED, para organizar o trabalho de 

acompanhamento da escola e de seus profissionais. 

 

 



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

19 

4 A EDUCAÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MANAUS: 

O PME E OUTRAS EXPERIÊNCIAS 

 

 

Segundo informações da SEMED, não existiu experiência de ampliação 

de jornada escolar na rede municipal de ensino de Manaus anteriormente ao 

Programa Mais Educação. O Programa foi implementado em 2009, em algumas 

escolas municipais da cidade.  

No ano de 2013, o então prefeito de Manaus lançou um decreto criando 

uma comissão para o acompanhamento e a implementação da proposta de 

Educação Integral na rede municipal de ensino do Município:  

 

O prefeito de Manaus, no uso das suas atribuições que lhe confere o 
art. 80, inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, DECRETA:  
 
Art. 1º – Fica instituída Comissão destinada a viabilizar a implantação 
do Programa de Educação em Tempo Integral – PETI, no âmbito do 
Município de Manaus, com as atribuições de realizar levantamentos 
e estudos preliminares, visitar e consultar órgãos de quaisquer níveis 
da Administração Pública, emitir pareceres e laudos, bem como 
adotar todas as medidas necessárias a instruir o projeto sob sua 
responsabilidade.  
Parágrafo único. A Comissão, vinculada diretamente ao Secretário 
Municipal de Educação, elaborará relatórios conclusivos em 
periodicidade mensal ou sempre que solicitado pelo titular da Pasta. 
(MANAUS, 2015).  

 

O Programa Mais Educação, dentro da rede municipal de ensino de 

Manaus, é acompanhado pela Divisão de Apoio à Gestão Escolar, que tem como 

uma de suas funções acompanhar, formar e auxiliar as escolas e os profissionais 

que atuam na implementação e no desenvolvimento do Programa Mais Educação. 

Embora a DAGE esteja atuando diretamente no PME, não há uma política municipal 

específica para a ampliação da jornada escolar, nem um repasse de verbas e de 

outras demandas para a execução do Programa. A DAGE é responsável pela 

formação dos professores e monitores do PME e tem investido na criação de 

instrumentos capazes de medir, avaliar e diagnosticar como está se dando a 

implementação do Programa nas escolas municipais do Município. 
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4.1 O Programa Mais Educação na SEMED 

 

 

No ano de 2013, o Programa Mais Educação na SEMED de Manaus teve 

a participação de 299 escolas municipais, com o atendimento de 35.974 estudantes. 

No ano de 2014, esse atendimento já havia se expandido, sendo incluídas 40 novas 

unidades de ensino, totalizando 332 escolas municipais em atendimento. E 

atualmente, em 2015, são 352 escolas cadastradas no PME, entre as escolas 

situadas na zona urbana, rural e ribeirinha. Podemos inferir que a implantação do 

Programa em algumas escolas da rede municipal de ensino gerou demanda para 

sua ampliação. Outra questão diz respeito à criação de um setor especifico dento da 

SEMED, a DAGE, para acompanhar e avaliar a implementação do PME, embora, 

como já foi dito, não haja contrapartida financeira por parte do Município.  

Os alunos inscritos no PME participam das atividades no turno contrário 

ao das aulas regulares. As atividades do Programa são centradas no ambiente 

escolar, havendo pouco trânsito dos alunos pelos diversos espaços da cidade. Não 

há parcerias intersetoriais com outras secretarias e/ou órgãos públicos. 

As escolas possuem um(a) professor(a) comunitário(a), que também é 

o(a) coordenador(a) do PME. Nas escolas, esse(a) professor(a) é escolhido(a) por 

indicação do diretor. Seguindo as orientações do Programa, os docentes são 

contratos para 40 horas de trabalho semanais. Entretanto, hoje, em muitas escolas, 

eles, apesar das 40 horas, dividem esse tempo lecionando e coordenando o PME na 

sua respectiva unidade de ensino. 

O Programa Mais Educação no Município de Manaus está articulado com 

algumas ações locais na esfera municipal, a saber: palestras; visitas domiciliares; 

atendimento individualizado através do Centro Municipal de Atendimento 

Sociopsicopedagógico (Cemasp), vinculado à SEMED de Manaus; e formação 

continuada para monitores e coordenadores do PME, pela Divisão de 

Desenvolvimento de Formação do Magistério (DDPM). Segundo informações da 

DAGE, o Programa Mais Educação recebe parcerias de associações comunitárias, 

pessoas da comunidade, centros culturais, organizações não governamentais 

(ONGs), igrejas e clubes da cidade, mas em um número bem reduzido. 

A DAGE vem criando instrumentos de coleta de dados das escolas e 

materiais para diagnóstico, avaliação e acompanhamento do PME, além de 
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organizar reuniões de planejamento e avaliação de atividades e formação para os 

monitores e professores atuantes no PME. A DAGE também é responsável pela 

seleção dos monitores do PME. 

Para o acompanhamento do PME nas escolas, dentro da DAGE, há uma 

estrutura criada por divisões de ensino, em que cada uma é responsável por uma 

Divisão Distrital Zonal (DDZ): leste, oeste, sul, norte, etc., sendo, assim, responsável 

por um montante de escolas e fazendo o acompanhamento específico delas. 

Compartilhar as práticas educativas das escolas municipais com a comunidade em 

geral foi a motivação que levou a DAGE a realizar a Mostra Integrada das atividades 

dos Programas Mais Educação e Relação Escola Comunidade. A Mostra Integrada 

é uma ação que visa a integração das escolas, dos alunos e dos profissionais. Esse 

evento acontece anualmente e já está no seu segundo ano. Em sua programação, 

há torneios de futsal, xadrez, tênis de mesa, copa de tae-kwon-do, exposições de 

banner, stands e apresentações culturais e ainda a realização do festival de bandas 

e fanfarras da SEMED. Cada Divisão Distrital Zonal (DDZ) organiza seu espaço de 

exposição por escola, com os materiais a serem apresentados e expostos.  

A seleção e formação dos monitores do PME são realizadas pela DAGE, 

via currículo cadastrado no site da SEMED. Segundo informações constantes no 

portal da DAGE, o monitor contratado deverá ser responsável pelo desenvolvimento 

de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de 

direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, 

voltadas à Educação Integral (MANAUS, 2015). 

Para se candidatar, a pessoa deverá ter o seguinte perfil:  

 Ser preferencialmente estudante universitário a partir do 3º período, 

com formação específica na área de desenvolvimento e habilidades;  

 Ter disponibilidade de tempo e ser facilitador do aprendizado do aluno; 

 Ter comprometimento e senso de responsabilidade; 

 Ter habilidade para estabelecer um diálogo colaborativo e afetivo com 

o aluno. 

As pessoas da comunidade podem se inscrever desde que tenham 

habilidades apropriadas, como, por exemplo, ser: instrutor de judô, mestre de 

capoeira, contador de histórias, agricultor para horta escolar, etc. Além disso, 

poderão desempenhar a função de monitoria, de acordo com suas competências, 

saberes e habilidades, os estudantes da EJA e do Ensino Médio. 
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A seleção de monitores é realizada tanto para trabalharem na zona 

urbana quanto na rural e ribeirinha, onde há maiores dificuldades devido à falta de 

disponibilidade desses profissionais para atuarem nessas regiões e também pela 

dificuldade de deslocamento. 

Devido às áreas de difícil acesso, os alunos e professores da zona 

ribeirinha enfrentam dificuldades naturais para chegar às escolas, pois precisam 

percorrer longas distâncias de barco ou lancha, todos os dias. As avaliações e 

formações realizadas pela DAGE também ficam prejudicadas pela dificuldade de 

acesso a essas regiões e pela grande distância que elas ficam da zona urbana. Os 

professores também ressaltam a falta de um maior acesso aos materiais e às 

informações sobre o PME. Na maioria dos casos, os professores e monitores do 

PME são oriundos da própria comunidade ribeirinha, existindo uma dificuldade 

evidente em levar outros monitores para essas regiões pelo acesso difícil e tempo de 

deslocamento longo. 

Há um rodízio de professores que atuam nos anos finais do Ensino 

Fundamental nas escolas rurais e ribeirinhas, contudo existe uma grande dificuldade 

para manter esses profissionais nessas unidades de ensino, uma vez que eles 

acabam se formando e indo atuar nas escolas urbanas. O rodízio, então, acaba 

dificultando o enraizamento dos trabalhos e da proposta de Educação Integral 

nessas escolas. 

Apesar disso, é interessante observar o crescimento na adesão das 

escolas e dos alunos/familiares ao Programa Mais Educação em Manaus. Mesmo o 

Município não tendo experiências anteriores em Educação Integral, na sua rede de 

ensino, e não tendo contribuição das instâncias municipais, o PME vem se 

ampliando e intensificando suas ações.  

De acordo com informações da SEMED, as atividades do Programa Mais 

Educação estão ajudando a melhorar as notas do Ideb das escolas da rede 

municipal de ensino de Manaus. Segundo afirmou a diretora do DAGE: “Nós 

tínhamos um índice grande de crianças que não sabiam ler, que eram 

indisciplinadas, e, agora, todas as atividades vêm contribuindo nesse sentido. 

Nossas escolas estão crescendo a cada avaliação”. 

Desde a implantação do PME nas escolas municipais de Manaus, a 

DAGE vem monitorando o Ideb dessas escolas, procurando analisar os dados na 

perspectiva de verificar como está evoluindo o desempenho das escolas adeptas ao 
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PME. Os dados revelaram que todas as escolas com PME foram impactadas de 

alguma forma. A maioria, ou seja, mais de 68%, teve um aumento no Ideb e garantiu 

a meta projetada. Apenas 6% tiveram queda nesse índice. As demais mantiveram o 

resultado do ano anterior. Isso demonstra que o PME tem alcançado resultados 

positivos quando aliado a outros programas e também pela organização e gestão 

escolar. Essa combinação tem sido positiva e vem ampliando as notas do Ideb no 

Município de Manaus. 

 

 

4.2 Análise da experiência em Educação Integral em Manaus 

 

 

A partir das entrevistas, dos grupos de discussão, das observações feitas 

nas visitas realizadas e da análise dos documentos, é possível construir um quadro 

analítico do Programa Mais Educação e de seu impacto na rede municipal de ensino 

de Manaus, como estratégia indutora de uma política de Educação Integral, tendo 

como referência as seguintes categorias: sujeitos, tempos, espaços, currículo e 

prática pedagógica, gestão e relação com a comunidade, diversidade e 

desigualdade. 

 

 

4.2.1 Sujeitos 

 

 

Alguns sujeitos cumprem um papel fundamental para que o Programa 

Mais Educação, entre eles, temos: equipe da SEMED, gestores das escolas, 

coordenadores do PME nas escolas, monitores do PME, estudantes do PME, 

famílias dos educandos.  
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4.2.1.1 Equipe da Secretaria Municipal de Educação de Manaus 

 

 

Dentro da SEMED, o Programa Mais Educação está inserido na Gerência 

de Atividades Complementares e Programas Especiais (GAPE), que faz parte da 

Divisão de Apoio à Gestão Escolar. É o que explica a professora Jussara, 

coordenadora da DAGE: 

 

“Na Gerência de Atividades Complementares e Programas Especiais é 
que o [Programa] Bolsa Família está inserido, é o [Programa] Saúde na 
Escola que está inserido nessa minha gerência... De um modo geral, é o 
meu setor que agrega todos os programas federais.” 
 

Toda a equipe do DAGE assume o PME como sendo um Programa da 

SEMED. As técnicas e os técnicos da Secretaria acompanham o desenvolvimento 

do PME nas escolas e sabem dizer, com propriedade, sobre o seu funcionamento, 

seus avanços e seus desafios: 

 

“O assessoramento é a visita à escola, é acompanhamento direto aos 
coordenadores.” 
 
“E, assim, o assessoramento na escola, ele é muito importante, porque 
vai de fato ver a realidade das escolas, porque algo que, às vezes, que 
você não consegue por telefone, então o foco, né, de estar lá com o 
gestor, com o coordenador auxilia muito para você ter um retorno, ter um 
feedback. E lá, assim, nós temos 54 escolas, dessas 54, 26 atendem o 
Programa, e esse ano mais dez aderiram. Agora temos trinte e seis 
escolas no Mais Educação.” 
 
“Ano passado, eu comecei a trabalhar na divisão [DAGE] e disse que tem 
um diretor que a escola dele está sendo pressionada para realizar o 
Programa, mas que ele não vai aceitar. Eu fui conversar, mas ele bateu o 
pé mesmo, falou que não queria. Porque realmente o espaço dele é o 
mínimo, porque funciona no refeitório, e ele organizou uma sala que 
funciona, então, assim, ele saiu adequando, mas antes ele bateu o pé 
mesmo. Aí eu falei com ele do Programa que ele não conhecia. Mas aí eu 
falei com ele: ‘Vai assistir a palestra, sem compromisso nenhum!’ Aí ele 
veio, elogiou, falou: ‘Agora eu quero o Mais Educação!’.”  
 

Tendo conhecimento da realidade das escolas do Município, a equipe da 

DAGE não tem a função de apenas supervisionar o trabalho delas, ela envolve-se 
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também nos problemas cotidianos dessas instituições de ensino, buscando soluções 

juntamente com a equipe do Mais Educação nas escolas: 

 

“[...] a gente fez um diagnóstico, fomos em todas as nossas 43 escolas 
que ainda eram, e aí nós detectamos isso, que nós chegávamos para 
conversar com os professores, né, e aí eles não sabiam dizer quais 
atividades que aconteciam, chamavam aqueles alunos do Mais 
Educação, entendeu!? E aí a gente começou a fazer um trabalho mesmo, 
nós mesmos, de conversar, chamar a coordenadora: ‘Vamos conversar, 
eles são alunos de vocês...’, essa coisa de eles encaminharem os alunos 
que vão participar do Mais Educação, né, que tem dificuldade de 
aprendizagem, esse é um dos critérios que a gente estabeleceu lá, até 
pelo Ideb da nossa divisão, que foi um Ideb baixo, né!? E aí a gente foi 
estreitando. Hoje a gente ainda encontra, mas a maioria já começou essa 
sensibilização, né, são alunos da escola, o Programa é um instrumento, 
né, que vai auxiliar vocês, que vai ajudar vocês para que melhorem 
aquele aluno que está ali com dificuldade, então, a gente está fazendo 
esse trabalho, não conseguimos ainda 100%, mas a gente está 
trabalhando nessa sensibilização.” 
 

O compromisso com o Programa Mais Educação é uma tônica dessa 

equipe, como nos informa a professora Jussara: 

 

“O que me deixa profundamente triste, e sei que as meninas também, 
quando a gente depara com um problema social que a gente não pode 
resolver. A intenção é fazer um política pública com seriedade para esses 
meninos...” 
 

 

4.2.1.2 Os gestores das escolas 

 

 

Assim como observado na equipe da Secretaria de Educação de Manaus, 

foi possível perceber que os diretores das escolas que desenvolvem o Programa 

Mais Educação também são sujeitos desse processo, participando ativamente das 

decisões e acompanhando o cotidiano do Programa, como nos revela uma diretora 

de escola: 

 

“Todo dia, pela manhã, quando chego da escola, assim, eu vou receber 
os alunos na quadra junto com a coordenadora do Programa. Os alunos 
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entram, e nós ficamos com os alunos na quadra, e todo dia tem que ver 
onde cada atividade vai funcionar.” 
 

Os problemas para a implantação do PME nas escolas foram muitos, mas 

eles foram enfrentados e, na maioria das escolas, o Mais Educação conseguiu se 

concretizar, sempre com o apoio da GAPE: 

 

“[...] eu sempre tive muita vontade, mas nunca fui lá dizer: ‘Eu quero 
participar!’, porque a escola não tem a mínima condição, porém como é 
um Programa que precisa contemplar todas as escolas, a gente foi 
contemplado ano passado, e, para a gente, foi realmente um desespero, 
um deus nos acuda; eu cheguei a ir na DAGE e tentar me justificar: ‘Eu 
não tenho condições de atender!’, mas aí, no final da conversa, eu 
entendi que eu tinha que aceitar, aí eu disse: ‘Então tá, é para fazer, eu 
vou fazer!’, reuni a comunidade, os pais e disse: ‘Olha, assim como a 
gente tem enfrentando a educação nada mais é que dentro de uma 
escola, é um enfrentamento de desafios diários, esse não seria 
diferente...’, então convoquei a comunidade e disse: ‘Vocês vão fazer 
comigo? Vamos?!’, então vamos fazer.” 
 

Mesmo depois de o PME ser implementado, acompanhá-lo tem trazido 

inúmeras dificuldades para os gestores das escolas, sendo que a principal delas, 

segundo eles mesmos relataram, é o acúmulo de tarefas, que vai desde organizar o 

espaço físico e gerir os recursos até o acompanhamento pedagógico. Nesse 

sentido, eles sentem que acabam deixando de lado a sua função mais importante: a 

pedagógica: 

 

“[...] o que eu vejo hoje, o gestor é tão assoberbado, com tantas 
atividades que, às vezes, você fica, assim, se perguntando, gente, eu 
preciso tirar um tempo. Eu estava discutindo com meu esposo essa 
questão, você precisa tirar um tempo pro teu próprio saber, para que você 
possa interagir nesses outros fatores que vão contribuir com esse 
desenvolvimento, o que determina é que esses saberes vão se perdendo, 
porque você não sabe. Porque, como ela falou, você tem que ficar 
apagando incêndios ao invés de você estar pensando a educação, 
pensando os caminhos de como eu vou ajudar os professores.” 
 

Apesar das inúmeras dificuldades, o que foi possível perceber é que há 

um compromisso desses gestores e de toda a escola com o PME: 

 



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

27 

“Um Programa que eu não quero desistir nunca e, talvez, eu me aposente 
o ano que vem, mas a pessoa que vai me substituir... vai ter uma pessoa 
que... cricri do lado, porque eu vou está ali ajudando a escola.” 
 
“Porque realmente todos nós abraçamos o Mais Educação pelo incentivo 
que ele dá tanto às crianças quanto às famílias. Pela motivação, quando 
eles estão principalmente na área... Este ano nós estamos lá, neste ano, 
com iniciação às cordas musicais.” 
 
“E abrindo um parêntese, assim, quando eu falo do voluntariado, é porque 
está na escola, o pessoal pensa assim: ‘As crianças não vão ficar com 
fome...’, eu vou lá e faço. Eu cansei de entrar na cozinha e fazer, 
entendeu!? A gente de portaria sair e ajudar a fazer a comida do Mais 
Educação. Quando eu falo nesta parte do voluntariado, eu digo, assim, 
não é bem a palavra voluntariado, mas o compromisso com a educação 
que todos dentro da escola acabam se envolvendo, que ele não pensa no 
bem estar dele, na parte de eu estou recebendo ou não. Ele quer ajudar 
aquele grupo que está fazendo algo acontecer.” 
 

Os gestores das escolas também contam com o trabalho dos 

coordenadores e dos monitores para que o Mais Educação aconteça. São eles os 

responsáveis diretos pelo Programa nas escolas. 

 

 

4.2.1.3 Os coordenadores do Programa Mais Educação nas escolas 

 

 

Os coordenadores do PME nas escolas do Município de Manaus 

geralmente são convidados pelo diretor de cada escola para desempenhar essa 

função. A maioria deles aceita sem saber bem o que demanda essa função, eles 

aceitam mesmo por um compromisso com a educação, conforme indicam os 

depoimentos a seguir: 

 

“Começou 40 horas, e o Programa pede um professor de 40 horas, e eu 
moro perto da escola e tenho disponibilidade o dia todo. A hora que 
precisar de mim eu estou lá. Então, aí a diretora me convidou e eu 
aceitei.” 
 
“A escolha também, como da colega ali, eu achei bem parecida com a 
minha. Eu sou pedagoga também da escola, aí então ficou nessa: ‘Quem 
vai querer? Quem vai querer?’, aí acabou sobrando pra mim.” 
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“Na escola, eu estou lá desde 2012 coordenando, mas sou professora da 
escola desde 2010. E aí a coordenadora, a princípio, saiu pra fazer 
mestrado, conseguiu a bolsa, e juntamente com o diretor sondaram e 
chegaram até a mim. Porque, segundo eles, o perfil era uma pessoa 
articulada e que se dava bem com os professores... Então aí a diretora 
me convidou e eu aceitei.” 
 

Mas algumas pessoas se oferecem para trabalhar como coordenadores, 

pois acreditam na proposta do PME: 

 

“No ano passado, eu não recebi convite não, cheguei lá, me ofereci, e 
eles me aceitaram para que eu tivesse tempo para fazer um trabalho 
diferenciado, ele não é um projeto, porque ele é o Mais Educação.” 
 

No início do PME, todos os coordenadores tinham 40 horas semanais na 

escola, mas isso foi cortado, e eles passaram a ser contratados apenas por 20 horas 

por semana, o que causou uma série de complicações. Na época da pesquisa de 

campo, eles tinham conseguido reverter a situação, havendo a possibilidade de que 

eles fossem contratados novamente por 40 horas, como informa a professora 

Jussara: 

 

“[...] nós tivemos um ganho que eu achava que nunca ia conseguir: 40 
horas. Antes nós trabalhávamos... foi 2013, o coordenador ficava só um 
horário no programa, você tem ideia?” 
 

Muitos coordenadores relataram que, no início, tiveram dificuldades com a 

não aceitação da permanência dos alunos no contraturno por parte dos professores, 

mas, aos poucos, isso foi sendo superado por ambas as partes: 

 

“[...] porque tinha esta dificuldade no início, dos professores aceitarem os 
alunos estarem lá no contraturno. Era um fator dificultador. Mas, assim 
como as colegas fizeram, a gente com jeitinho e tendo amizade com os 
professores, a gente foi lidando e ajeitando.” 
 

Apesar das inúmeras dificuldades enfrentadas com a implantação do 

PME nas escolas, todos os coordenadores mostraram-se comprometidos com o 

Programa, percebendo nele um espaço para trabalhar a formação integral dos 

estudantes: 
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“Acho que é um projeto extremamente interessante, até mesmo por conta 
do objetivo principal que é retirar crianças da situação de risco, mantendo-
as dentro das escolas, dando oportunidade para que os pais possam 
fazer alguma coisa enquanto seus filhos estão seguros dentro da escola. 
Além de ser de grande ajuda para o trabalho do professor, é 
extremamente interessante por propor o milagre de poder trabalhar coisas 
que não vai ter oportunidade na realidade em que ele vive.” 
 
“Em resumo, quando a atividade começou, a diretora da escola me 
convidou para participar, então eu prontamente aceitei, porque achei que 
ela tinha visto em mim alguém com o perfil. Apesar de que aconteceu 
também o mesmo caso dos colegas de não ter outras pessoas 
interessadas em participar do Programa. E eu não o conhecia, e me 
identifiquei, porque vi uma possibilidade de oferecer outras atividades de 
outro modo para as crianças da escola.” 
 
“Então tem tudo isso que o Mais Educação... ele te incentiva. Não só os 
nossos alunos mas as pessoas que estão aqui, entendeu?! Esse é um 
lado bom.” 
 

Os coordenadores também reconhecem a importância dos monitores 

como sujeitos desse processo. 

 

 

4.2.1.4 Os monitores do Programa Mais Educação 

 

 

Os monitores do Programa Mais Educação em Manaus são escolhidos 

através de um cadastro feito pela SEMED. Os interessados nessa monitoria 

cadastram-se na Secretaria, e, através de uma senha, os gestores das escolas 

acessam esse cadastro e selecionam os monitores que necessitam. Há uma 

exigência de que, para se cadastrar, o candidato esteja cursando o 3º período em 

uma faculdade, e o cadastro é feito por região, facilitando, assim, a questão do 

deslocamento e do conhecimento do entorno da escola. É o que explica a 

professora Jussara:  

 

“Nós criamos, desde o ano passado ou retrasado, um portal na Secretaria 
onde, nesse portal, você cadastra, faz um banco de cadastro dos 
monitores; aí, nesse portal, nós estabelecemos um critério: para esse 
monitor se candidatar, ele tem que estar no terceiro período em diante na 
faculdade, ele vai lá, faz o cadastro e cada regional... tem uma senha, 
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quando elas querem monitor, elas vão lá com a senha e já direcionam 
aquele monitor através do currículo.”  
 

Um dos grandes problemas enfrentados pelos monitores é a falta de uma 

remuneração, já que o Mais Educação oferece a eles apenas um valor fixo para 

cobrir os gastos com passagem e alimentação, e não há uma forma de remuneração 

ou complementação por parte da SEMED. Isso acaba por gerar uma grande 

rotatividade de monitores nas escolas, como afirma um coordenador do PME: 

 

“A questão do ressarcimento do monitor, isso é importante. São pessoas 
que já estão numa faculdade, num nível superior, e ganhar 400 reais pra 
trabalhar o mês todo não é fácil. Aqueles que moram próximos da escola 
e não precisam pegar ônibus ainda... mesmo assim é difícil. Imagina 
aqueles que têm que pegar ônibus. A gente sabe que o valor da tarifa 
está alta. Então ele vai praticamente só pagar ônibus. É uma ajuda de 
custo realmente só pra ele pagar ônibus e alimentação... Assim, há uma 
rotatividade muito grande, porque o monitor começa a enfrentar essas 
dificuldades e não consegue se manter até o final das atividades.” 
 

Em relação à sua entrada nas escolas, os monitores, no início da 

implantação do PME, perceberam uma resistência por parte dos professores, os 

quais não os reconheciam como educadores, como relata um monitor: 

 

“Porque, muita das vezes, o monitor não se sente importante na escola, é 
como se o monitor estivesse fora dali, mas o monitor não deixa de ser um 
professor, ele é um formador também. Ele não deixa de ser. Ele tá ali 
assumindo um papel lúdico, mas não deixa de ser uma profissão, um 
trabalho que ele tá dando como professor. Então a gente já vê por aí, que 
eles não valorizam o monitor como tem que ser valorizado.” 
 

Mas, ao longo do processo de desenvolvimento do PME nas escolas, tem 

havido uma maior compreensão do Programa, e, hoje, em muitas escolas, a 

realidade é de colaboração entre monitores e professores, como se pode perceber 

nos depoimentos de dois monitores: 

 

“Os professores estão abraçando hoje, nós tivemos uma reunião com 
professores, assim, a pedagoga chegou lá e começou a falar do 
Programa Mais Educação, os professores então começaram a interagir 
comigo, eu tô vendo que, assim, o Mais Educação está começando a 
mudar isso, aí uma outra visão do que antigamente nós víamos.” 
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“Toda reunião com o nosso planejamento com os professores, há um 
momento de sensibilização com os professores, para tá passando como 
que tá acontecendo no Mais Educação. Aí depois que nós... a 
sensibilização com os professores e com os funcionários da escola, nós 
começamos a ter o apoio, porque, às vezes, eles não nos apoiavam, 
porque eles não conheciam o Programa, sabiam que tinha um monte de 
menino na escola direto... então era falta de informação. Os professores 
estão vendo que não é isso, tão vendo que nós que estamos no Mais 
Educação não estamos para tomar o lugar de ninguém ali, nós estamos 
ali para ajudar os professores, dividir tarefa com os professores.”  
 

Pelas entrevistas com os monitores e pelas observações nas escolas, é 

possível perceber o compromisso que os monitores têm com a aprendizagem dos 

estudantes, o que está expresso na preocupação deles com a metodologia utilizada 

pelos professores: 

 

“[...] eu gosto de fazer esse trabalho não pelo que eu ganho, porque a 
gente sabe que o que a gente ganha no Mais Educação não paga mais o 
que a passagem, pela responsabilidade que você tem ali, eu não vejo por 
esse lado. O que eu vejo é de ensinar aquele aluno, o que está com 
dificuldade... não através... como a professora falou aí, através da lousa, 
pegar o pincel... Não, é através de jogos, jogos educativos...” 
 
“A gente vai trabalhar de uma forma que as crianças gostem de estudar, 
gostem de aprender, porque só copiar, copiar da lousa... a gente deve 
deixar a criança falar e dialogar uma com a outra, conversar brincar e se 
interagir um com outro, esse negócio do aluno ficar caladinho só ali, 
recebendo da professora, isso já acabou, isso aí já acabou.”  
 

Também é possível perceber a preocupação dos monitores com a 

formação integral do estudante. Eles enxergam-no não só como aluno mas como 

uma criança ou adolescente que necessita ser ouvido, ser compreendido, ser 

valorizado. É o que podemos apreender dos seus depoimentos: 

 

“[...] então eles chegam com a gente, desabafando do dia a dia que eles 
chegam em casa, que a gente tem que saber dialogar com eles, são 
ouvidos no Mais Educação, coisa que eles não são ouvidos dentro de 
casa, eles tem um diálogo diferente, são várias faixas etárias. Então eles 
têm essa riqueza de convívio social que dentro da sala que eles não tem, 
é um ponto positivo. Dentro da sala com aquele projeto, eles tem esse 
diálogo: ‘Eu não sei mas o outro vai me ensinar.’ Eu tô ali dialogando no 
jogo, então a gente... quando eles estão jogando, eles conversam e tem 
esse diálogo.”  
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“O aluno sentiu a necessidade de se sentir amado, de se sentir 
importante, acho que tem uma experiência desse momento. Eu tinha 
alunos que eram um pouco problemáticos, faziam esporte comigo, de 
repente eu mostrei para eles: tinham uma capacidade de mostrar o valor 
deles, e eles conseguiram mostrar esse valor deles. Teve um campeonato 
de tênis de mesa, e eu levei eles para lá, e o supreendentemente: meus 
alunos ganharam 1°, 2° e 3° lugar, né em tênis de mesa.” 
 
“E hoje eles ajudam a trocar o lixo: ‘Tia, você tá precisando de alguma 
cosia?’ No intervalo, eles se ajudam entre si, achei muito importante, 
fantástico, porque, às vezes, a gente não percebe, mas aquela pequena 
coisa que a gente constrói, a sementinha é um vício bom que vai 
transformando e passando, eu acho isso fantástico.”  
 
“E mais... isso melhora a autoestima, tem criança que faz só a tarefa e 
olhe lá. Quando ela participa de um pingue-pongue ou de uma peça 
teatral, ela se sente valorizada, e nisso vem a autoestima, a confiança, 
né! Já vai trabalhando a timidez: ‘Eu sou capaz, né?! Eu sou capaz!’”  
 
“[...] o professor chegou lá e disse: ‘Esse menino aí é uma praga... ele não 
fica uma semana aqui!’ Sabe o que eu fiz com esse garoto!? Dei um 
cargo importante para ele, eu fiz ele se sentir importante. Eu digo: ‘A partir 
de hoje você será meu ajudante.’ Mudou a concepção desse menino, o 
pensamento desse menino foi outro. Esse menino passou a ser um 
menino comportado, ‘para ser meu ajudante você precisa ser comportado, 
tem que mudar’, e esse menino mudou da água para o vinho. Toda classe 
dizia que esse menino era uma praga, não presta, não vale nada. Então 
ele se sentiu importante.” 
 
“[...] já percebi isso, eles acham que tudo que é do Mais Educação é 
prazeroso. Só o fato de você deixar um jogo ali, talvez ele nem use, só de 
você deixar um jogo à disposição deles, para eles poderem pegar a hora 
que quiserem e poder utilizar aquele jogo para resolver aquela atividade, 
eles não se sentem na obrigação de fazer aquela coisa chata, aquele 
autoritarismo no Mais Educação.”  
 

Nesse sentido, os monitores percebem e dão valor ao Mais Educação 

como sendo um Programa que promove a Educação Integral dos alunos: 

 

“[...] o Mais Educação é o projeto que vem para mudar a vida das 
crianças. O Mais Educação prepara as crianças para vida porque 
desenvolve as outras áreas deles também, como eu falo: ‘Não adianta 
você fazer um mestrado ou um doutorado na sua área se você não 
consegue conviver com outra pessoa, se você não consegue emprego.’ O 
Mais Educação tem que trabalhar isso.” 
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Os estudantes, assim, são considerados protagonistas do Programa Mais 

Educação. 

 

 

4.2.1.5 Os estudantes  

 

 

A participação e o envolvimento dos estudantes nas oficinas/atividades do 

Programa Mais Educação são apontados, pelos monitores e coordenadores, como 

sendo um dos principais motivos para que o Programa tenha êxito nas escolas, 

como revela esta coordenadora: 

 

“O que foi que me convenceu a aceitar? Foi a reunião que nós tivemos 
com os nossos alunos. Porque não adianta professor se dedicar, 
coordenação, todo mundo se os alunos não quiserem. Então foi a partir 
daí que a gente sentou, conversou, explicou o projeto, eu falei: ‘É vocês 
que vão dizer se vão querer ou não!’ Porque não adianta ter tudo lindo, 
tudo... hoje tá bonito? Tá sim, foi um esforço enorme que nós fizemos. Tá 
bonito sim! Mas foram eles. O melhor coisa... Assim... O que mais nos 
convenceu realmente foi os alunos quererem ter o Mais Educação. 
Porque não adianta ter salas bonitas e um monte de computador, se eles 
não queriam. Então assim, foi eles.” 
 

 

FIGURA 1 – Apresentação teatral e campeonato de tênis de mesa dos alunos do Programa 
Mais Educação 

Fonte: Todas as fotografias constantes neste relatório foram tiradas pelos autores. 
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Conversando com os estudantes, foi possível perceber que eles gostam 

das atividades/oficinas do PME, mas o fato de ficarem mais tempo na escola acaba 

trazendo-lhes um cansaço: 

 

“Cansa, por um lado, cansa porque a gente passa... a gente estuda de 
manhã e a tarde, mas, por outro lado, é legal, porque a gente estuda 
mais.” 
 
“Pra mim, fica muito, muito apertado, porque o meu dia é muito corrido. 
De manhã, eu venho pra cá pros projetos, do Mais Educação e Segundo 
Tempo, a tarde, eu venho pra escola e, a noite, eu ainda treino. Eu chego 
cansada, aí eu tenho que relaxar um pouquinho, aí depois eu vou fazer 
minhas tarefas, e, às vezes, não dá tempo. Eu venho e faço aqui.” 
 

As turmas do Mais Educação são formadas com alunos de várias turmas, 

o que facilita a interação deles. Perguntados sobre o que achavam das oficinas do 

Programa, a maioria disse que gostava principalmente das de cultura e esporte. 

Quando pedimos sugestões, eles confirmaram as preferências, sugerindo atividades 

esportivas e de passeios: 

 

“Mais passeios nos projetos, nas escolas, ééé, mais esportes, tipo tênis 
de mesa, voleibol, jiu-jítsu, judô nas escolas também.” 

 

 

FIGURA 2 – Conversa com alunos do Programa Mais Educação 
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4.2.1.6 As famílias 

 

 

Para os pais dos alunos do Programa Mais Educação, o Programa tem 

sido muito importante, primeiramente, por eles terem um espaço educativo para 

deixar os filhos enquanto trabalham, diminuindo a preocupação com a segurança 

deles. É o que revelam estes depoimentos: 

 

“Eu tenho duas crianças aqui no Mais Educação, e aqui é tranquilo, e pra 
mim é muito importante, porque eu trabalho, entendeu!?, e com as 
orientações eles tão aprendendo esporte, em casa não vão ficar 
assistindo televisão, e eu tenho mais segurança, né, vou trabalhar mais 
tranquilo, porque aqui eles tão aprendendo, aqui eles tem esporte, tem 
matemática tae-kwon-do, entendeu!?, e pra mim é muito bom. Eu acho 
interessante, entendeu!?, gostaria que continuasse para sempre, né.” 
 
“Eu também tenho que trabalhar e não tenho onde deixar eles. Eu ia 
deixar eles em casa. Então esse projeto é muito bom. Por quê? Porque 
meus filhos, eu sei que meus filhos não vão poder tá na rua aprendendo o 
que não presta, né. E eu sei que meus filhos tão aqui, tem o almoço e 
merenda.” 

 

 

FIGURA 3 – Conversa com pais dos alunos do Programa Mais Educação 

 

Mas, o Mais Educação é valorizado pelos pais não só por ser um espaço 

de proteção mas também por significar um processo de crescimento para seus 

filhos. Nesse sentido, eles percebem a importância das oficinas de esporte, dança, 
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música, para uma formação integral de seus filhos, como podemos notar através 

destes depoimentos: 

 

“E pra nós, os pais, a minha realidade, a gente não tem condições de 
pagar pra dois, três filhos, tae-kwon-do, inglês, informática, né!? Então a 
escola, ela traz esse, vou dizer, essa ajuda, esse suporte, assim, pras 
famílias. Não só pra criança passar dia, a manhã até a hora da tarde, né, 
tem atividades boas, tem uma boa alimentação, né, e tem segurança que 
é o que a gente mais preocupa hoje em dia, né, e como ajuda essas 
atividades muito boas.” 
 
“Então é um projeto muito bom sabe, assim, o Mais Educação, porque 
coloca, assim, da classe social como nós, que dá oportunidade de falar 
que as atividades boas que a gente não tinha oportunidade de colocar o 
filho lá, aqui tem.” 
 
“É uma coisa que eles adoram é o esporte, né. O meu chega lá em casa: 
‘Mãe, eu tô lutando mãe!’ ‘Sério filho? Que bom!’ Então uma coisa que 
eles gostam demais é as atividades com bola, tae-kwon-do, tudo que as 
crianças adoram fazer, né. Eles adoram muito. Então é uma coisa bem, 
bem legal pra eles, né. Coisa boa pra eles. Um dia eles podem ser 
jogador de bola, lutador, qualquer coisa, né, porque o sonho deles é isso. 
Ser alguma coisa, né.” 
 

Um indicativo da qualidade do Mais Educação, para as famílias, está na 

avaliação que seus filhos fazem do Programa: 

 

“O primeiro, quando foi o primeiro dia de aula, que ele veio, ele fez aquele 
escândalo: ‘Mãe, eu não quero ficar, eu não quero ficar, eu não quero 
ficar...’, aquela coisa. Aí quando passou duas semanas em diante que ele 
passava o dia na escola, ele já chora pra vir pra escola. Quando ele 
chega em casa, ele mesmo fala: ‘Vou fazer o para casa, porque amanhã 
cedo tenho escola.’ Seis horas ele tá acordado pra vir pra escola.” 
 
“E eu sei que meus filhos tão aqui, tem o almoço e merenda. E meus 
filhos nunca chegaram em casa dizendo: ‘A professora é ruim, a diretora 
me chamou, é ruim...’, não. Meus filhos choram pra vir pra cá. Eu tenho 
um de seis anos que ele acorda cedo: ‘Mamãe vão bora senão vai 
atrasar, mãe, cê vai atrasar, mãe...’. Eu digo: ‘Filho, calma, a gente vai...’ 
[risos]. Então é muito bom esse projeto. Muito bom mesmo.” 
 

Todos os pais percebem e estão satisfeitos com as mudanças dos filhos 

decorrentes de sua participação no PME, e é interessante observar que essas 

mudanças não se restringem apenas a um melhor desempenho escolar. Em 
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conversa os pais, eles falaram das atitudes, dos comportamentos e dos projetos de 

futuro dos filhos: 

 

“[...] depois que eles passaram a ficar no Mais Educação, assim, a 
gente... eu vejo, assim, uma mudança neles, tão mais amadurecidos, até 
o mais velho, que era mais bobo que o menor, tá mais esperto, né. Ele 
aprendeu a lidar com situações, assim, como que tinha, e a gente não vê 
mais pra bullying, ele tinha essa dificuldade, e ele não tem mais, 
entendeu!? Ele tem mais capacidade pra esporte, assim. Não tem mais 
aquela dificuldade: ‘Não vou comer isso!’. Então tem sido muito bom pra 
eles, né, porque as crianças tem atividades que traz, assim, tudo que a 
pessoa precisa ter pra ter uma educação melhor. Porque não é só aula de 
português, matemática, essas coisas, eles tem outras atividades. A escola 
proporciona todas essas coisas pra eles.” 
 
“Eles fazem disciplina é envolvendo um tipo de atividade que possa 
chegar ao conhecimento deles futuramente, né... O tae-kwon-do é ótimo, 
a fanfarra também, para o desenvolvimento da criança. Eu vejo dessa 
forma pelo meu filho. Ele fala as coisas comigo.” 
 
“Meu filho estudava em outra escola, né, e ele era muito desinteressado, 
depois que ele veio pro Mais Educação, ele já se interessa mais pelas 
‘tarefinhas’ dele, entendeu!? ‘Pai tem tarefa pra fazer, me ajude a fazer...’, 
entendeu!? E quando não há essa é a reclamação dele, hoje ele vem, 
vem pro Mais Educação, ele se interessa: ‘Pai me ajuda a fazer...’, vamos 
fazer. Hoje ele já se preocupa, né. Então ele já tem responsabilidade, 
coisa que ele não tinha lá. Antes eu via o meu filho com nota baixa, hoje 
já melhorou aqui, Graças a Deus, com o Mais Educação e o colégio.” 
 

Esses pais revelaram que se preocupam com os filhos e que 

acompanham o seu desenvolvimento, inclusive escolhendo qual escola é a melhor 

para eles e como garantir que eles permaneçam na escola que consideram de 

qualidade:  

 

“Eu moro longe e venho trazer e venho buscar. Porque tem escola lá 
perto... eu fui olhar escola, e eu não gostei nenhum pouco da escola. Do 
ambiente, eu não gostei.” 
 
“Aí eu já tô preocupada com o ano que vem, que eu vou ter que tirar 
daqui, não sei pra onde eu vou colocar, não conheço o trabalho da 
diretora, não conheço os funcionários, né, e a questão do Mais Educação 
tem essa importância, eu penso assim...” 
 
“Eu quero, assim, eu quero saber se até o quinto ano ou antes, né, a 
criança permanece aqui, porque eu tô com medo, assim, da minha filha 
sair daqui e estudar lá no colégio que tem aí pra cima, né!?” 
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A partir das observações e das entrevistas realizadas com os sujeitos 

envolvidos com o Programa Mais Educação no Município de Manaus, foi possível 

perceber que há compromisso e envolvimento de todos no sentido de garantir que o 

Programa seja uma realidade nas escolas e que ele possa contribuir para a 

construção de uma formação integral de crianças, jovens e adolescentes que dele 

participam. 

 

 

4.2.2 Tempos 

 

 

O Programa Mais Educação prevê a garantia de, no mínimo, sete horas 

diárias de jornada escolar, mas não determina como esse tempo deve ser 

organizado em cada escola. No caso da rede municipal de ensino de Manaus, não 

há um horário único definido para todas as escolas que participam do PME, sendo 

que cada uma organiza seu tempo de acordo com sua realidade. Na pesquisa de 

campo, foi possível perceber que há três formas de organização do tempo do Mais 

Educação, e a escolha por uma delas está diretamente condicionada aos espaços e 

funcionários disponíveis em cada escola. 

Há um grupo de escolas que desenvolve o PME de forma contínua, ao 

longo do dia, garantindo o almoço para todos os estudantes, como explicam 

algumas coordenadoras: 

 

“A gente tem a preocupação de ficar com as crianças no horário do 
almoço. Nós tínhamos um monitor de higienização que acompanha, e os 
outros monitores também ficavam lá. No horário do almoço, as crianças 
ficavam na escola, e, deste horário de 12 horas até 13 horas, antes de 
iniciar as atividades, nós tínhamos o cinema. É! Então para estas 
atividades, nós compramos tapetes, almofadas, e o que nós fazemos?! 
Esticamos o tapete, colocamos as almofadas e a TV para assistir os 
filmes. Os filmes são todos selecionados para as crianças. E logo em 
seguida, nós iniciamos as atividades. Então ficamos realmente o tempo 
integral com eles e acompanhando o tempo todo.” 
 
“Eles entram 9:00 e saem 12:00, então 11 horas eles saem, e, de 11:00 
as 12:00, eles tem a hora do descanso, aí eles ficam, assistem um filme 
junto com os monitores, eu sempre tiro só uma hora de almoço então 
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sempre fico com os monitores, nesse intervalo. Porque, se nós 
tivéssemos a experiência de voltar para casa, eles não retornam, 
porque... os pais colocam ‘ene’ problemas para não trazer, então a gente 
acha melhor ficar.” 
 

Em algumas escolas, os estudantes vão almoçar em casa e retornam à 

escola mais tarde:  

 

“A gente trabalha de 7:00 às 10:00, no horário da manhã, e, de 13:00 às 
16:00, à tarde. Como eles não têm como ficar na escola o dia todo, 
precisam ir para casa. Mas ficam muito pouco, de 11:00 às 13:00.” 
 
“E aí a gente optou por mandar..., no intervalo, os alunos vão para casa, 
almoçam e depois retornam para o contraturno. E o inverso acontece 
também, o aluno faz a atividade de manhã, vai pra casa e depois, no 
contraturno, ele vem pra aula.” 
 

Essa organização do tempo escolar dos alunos do PME não é a que os 

diretores preferem, mas a que é possível em muitas escolas, as quais sofrem com a 

falta de espaço e de funcionários: 

 

“Não estou mais escolhendo os alunos. Quem quer entrar no Programa é 
quem der o nome, é quem quer participar. Porque os pais têm dificuldade 
de deixar as crianças 7:00 da manhã e buscar 10:00, deixar 13:00 e 
buscar 17:00.” 
 

Em outras escolas, a solução foi funcionar de forma híbrida. No caso de 

uma das escolas observadas, por exemplo, a falta de funcionários para ficar com os 

estudantes no horário do almoço obrigou a diretora a manter, na escola, um grupo 

de alunos em tempo integral contínuo e a ir para casa e voltar mais tarde um outro 

grupo: 

 

“Ano passado funcionava integral. As crianças ficavam direto na escola. 
Agora você imagina... eu ficava louca, né. Porque eu tinha de dar conta 
de crianças que estavam saindo da manhã da sala de aula indo pra sala 
e, ao mesmo tempo, tinha que me fazer quase em duas, pois tinha que 
ficar de olho naqueles que já estavam na escola, mas que não estavam 
na sala, porque só não tinha ninguém pra me ajudar. Este ano, as 
crianças do turno da manhã que estão no horário normal, elas estão 
tendo tempo integral. Porque eu ainda me despus a ficar. Mas não com 
as crianças que são do turno... É. As crianças que são do turno da tarde 
vão de manhã, mas quando dá 11 horas, eu reuni com os pais expliquei a 
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situação. Então, assim, as crianças da manhã ficam direto no horário 
normal, entram no Mais Educação e vai até o horário que termina. As 
crianças da tarde vêm de manhã e quando dá 11 horas elas vão pra casa 
tomar banho, porque já almoçaram na escola, vão descansar e voltam 
12:45. Aí elas voltam para escola e almoçam novamente. Então elas 
almoçam duas vezes na escola.” 
 

Muitas vezes, a definição de quem fica o tempo integral na escola e de 

quem vai para casa na hora do almoço baseia-se na distância da moradia do aluno e 

no desejo da família, como nos explica estas diretoras: 

 

“A partir do 2º Ano, a gente viu que não conseguíamos ficar com as 
crianças em horário integral, elas tomam café, elas almoçam e elas 
lancham, elas não vão para casa sem lanchar, mas ficamos apenas com 
as que moram longe.” 
 
“[...] quem quer ir para casa, nós deixamos livre, se a mãe faz questão do 
filho almoçar com ela, eles vem e buscam e trazem à tarde, então as 
crianças que querem ficar na escola o dia todo, elas têm essa liberdade 
de ficar, e as crianças que querem ir para casa também têm essa 
liberdade de irem para casa.” 
 

Outra questão colocada diz respeito à utilização do tempo escolar. Na 

maioria das escolas, o tempo do Mais Educação é utilizado com a realização das 

oficinas, as quais recebem estudantes de várias turmas, o que possibilita uma maior 

interação deles na escola. Mas, para a organização das oficinas, uma das escolas 

precisou mexer em seus horários, para não prejudicar o ritmo de trabalho das outras 

turmas, de acordo com  . 

 

“E a gente teve também que adequar alguns horários pra fazer fanfarra, 
porque fanfarra faz barulho. Como ter fanfarra integral num horário que 
não fizesse barulho para as outras crianças que estivessem em sala de 
aula?! Nós tivemos que adequar também o horário pra fanfarra e também 
para o coral, e eu acho positivo.” (Diretora de escola). 
 

Como se pode observar, a organização do tempo escolar em função do 

Programa Mais Educação depende da realidade de cada escola e também do 

espaço que ela dispõe para desenvolver as oficinas e atividades do Programa. 
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4.2.3 Espaços 

 

 

Os espaços da escola, ou a falta deles, fizeram-se o tema mais abordado 

nos grupos de discussão realizados com todos os sujeitos desta pesquisa. Foi 

unânime a afirmação de que a falta de espaço é o principal problema vivido pelo 

Programa Mais Educação nas escolas da rede municipal de ensino de Manaus. 

O primeiro problema relacionado ao espaço advém de uma realidade 

vivida por quase 60% das escolas municipais: elas funcionam em prédios alugados, 

muitos deles sem estrutura para abrigar uma instituição de ensino. Isso faz com que 

a possibilidade de reformas e adaptações desses prédios para receberem as 

atividades do PME seja bastante limitada, como afirmam estas coordenadoras do 

Programa: 

 

“A questão da estrutura ou do espaço físico, nós sabemos que hoje temos 
uma Secretaria em que quase a metade dos prédios das nossas escolas 
é alugada. Não são prédios nem pra estrutura de ensino regular, imagina 
para um programa que tem que ter um espaço próprio. Então essa é uma 
das dificuldades.” 
 
“A nossa maior dificuldade é o fato de o prédio da escola ser locado. Por 
ser locado, muitas das coisas que são necessárias serem feitas acabam 
ou sendo adiadas, ou então acabam implicando não apenas na dinâmica 
do Programa como na dinâmica da própria escola.” 
 
“[...] devido à escola ser alugada, era um espaço que também não tinha 
quadra. Então, para as atividades que requer um espaço físico maior, 
ainda é um problema nas escolas que ainda não foram previstas essa 
situação de quadras para esses espaços.” 
 
“Estas questões da parte da infraestrutura, porque o prédio é alugado e, 
quando o prédio é alugado, às vezes, nem pra ser escola não está 
adequado, ainda mais para montar um programa.” 
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FIGURA 4 – Alunos jogando pingue-pongue, uma oficina do Programa Mais Educação 

 

Se há pouco espaço dentro das escolas, os espaços existentes no seu 

entorno são ainda mais precários. Além disso, os coordenadores do PME têm 

grande dificuldade em utilizar os espaços dos bairros onde se situam as escolas, 

principalmente quando elas estão localizadas em zonas de vulnerabilidade social, 

muitas delas consideradas “perigosas” para o desenvolvimento das 

oficinas/atividades do Programa: 

 

“[...] elas são crianças que têm muita vulnerabilidade social, por causa da 
área que oferece riscos terríveis, como drogas, por exemplo. Na rua, 
conversando com uma mãe de um aluno nosso, e ela me falou que, 
quando dá umas cinco horas, fica um grupo de criancinhas, que vão pra 
um local onde vende drogas. Eu fiquei assustada. Gente, será que tem 
alguma aqui da escola...” (Diretora de escola). 
 
“A Escola fica numa área, digamos vermelha. Numa área onde o tráfico 
de drogas é muito grande e, assim, a violência também. E eu diria que 
60% dos alunos da nossa escola ou tem um pai, uma mãe, um primo, um 
tio ou um irmão preso por tráfico de drogas. Infelizmente nós vivemos 
esta realidade lá.” (Coordenador do PME na escola). 
 
“Porque, por ser uma comunidade que não tem espaço, espaço físico 
mesmo, que não oferece atividades culturais, mas, como a escola da 
maioria dos colegas, não tem espaço para as crianças fazerem um 
esporte, não tem um local onde se ofereça nenhuma atividade cultural 
para aqueles nossos alunos, nossas escolas acabam sendo o único local 
onde elas, às vezes, tem isso.” (Diretora de escola) 
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FIGURA 5 – Espaço: quadra poliesportiva, com atividade do Programa Mais Educação 

 

Diante dessa realidade, a maioria das atividades/oficinas do Programa 

Mais Educação acontecem dentro dos muros das escolas, mas o problema da falta 

de espaço não acaba: 

 

“Até o ano passado, tínhamos um problema com nossa atividade 
esportiva, porque não temos quadra na escola, apesar de termos uma 
árvore, a tenda da leitura...” (Coordenadora do PME na escola). 
 
“Nosso problema maior lá é o espaço, nós não temos uma sala para o 
Mais Educação, a gente tem uma alternativa e com a verba... a gente vai 
adequando, porque é muito quente o clima, e tem um problema maior na 
nossa escola que é a parte elétrica, se a gente liga um ‘micro system’ e 
uma cola quente, as lâmpadas começam a estourar. Então temos 
ventiladores para colocar no espaço, mas não podemos ligar. Tá 
complicado, porque, se a gente não pode ligar numa mesma sala uma 
cola quente e outra coisa, então é um grande problema esse elétrico 
nosso. Mas, mesmo com esse espaço quente, a gente utiliza, porque é o 
único que a gente tem. A gente utilizava o pátio coberto, mas, agora, até 
para educação física, a gente não pode utilizar.” (Coordenadora do PME 
na escola). 
 
“Mas a nossa estrutura também tem todos esses problemas que os 
colegas falaram. Um dia eles estão no refeitório, outro dia eles estão na 
biblioteca. Nós construímos, com a verba, uma sala ali atrás da escola. 
Só que não tem ar condicionado. Então fica muito difícil a gente colocar 
uma sala lá. São cinco atividades. A gente coloca na biblioteca ou no 
refeitório.” (Coordenadora do PME na escola). 
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FIGURA 6 – Espaço: campo de futebol de uma escola ribeirinha, com atividade do 
Programa Mais Educação 

 

A falta de espaço também é apontada como a principal dificuldade para 

ampliar o número de estudantes do Programa Mais Educação: 

 

“Nós temos, no Mais educação, 125 alunos matriculados. Se tivéssemos 
mais espaço teríamos muito mais.” (Diretora de escola). 
 
“Nós temos 125 alunos matriculados, mas, se tivéssemos mais espaço, 
teríamos muito mais, não pela dificuldade, porque abraçamos o Mais 
Educação pelo incentivo que ele dá tanto para as crianças quanto para as 
famílias. Nós estamos esse ano com as cordas, os alunos, quando veem 
apresentação dos alunos do Mais Educação, ficam todos motivados, mas 
não tem espaço para todos. Nossa escola é um prédio alugado.” (Diretora 
de escola). 
 

Mas, algumas escolas conseguem parcerias com a comunidade do seu 

entorno e desenvolvem algumas atividades do PME fora do espaço escolar: 

 

“[...] em termos de dificuldades, mais mesmo referente ao espaço físico, 
antes nós atendíamos no refeitório e na biblioteca da escola, que é um 
espaço muito pequeno. Esse ano que nós conseguimos uma sala grande 
que dá para comportar mais ou menos 40 a 50 crianças e temos a 
parceria também com o telecentro, nós conseguimos um horário dentro 
do telecentro para trabalhar com tecnologia educacional.” (Coordenadora 
do PME na escola). 
 



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

45 

“Com relação ao espaço, a gente, lá na comunidade, tem uma parceria 
com a igreja, que sede o espaço dela, a gente tem um galpão, tem um 
campinho que eles oferecem.” (Coordenadora do PME na escola). 
 

Apesar de a questão da falta de espaço dentro e fora das escolas ser 

apontada, por todos os sujeitos desta pesquisa, como um grave problema no que se 

refere ao desenvolvimento das atividade/oficinas do Programa Mais Educação, ela 

não se transformou em um fator que impossibilitasse o funcionamento do Programa 

nas escolas municipais de Manaus. 

 

 

4.2.4 Currículo e prática pedagógica 

 

 

A proposta pedagógica do Programa Mais Educação está baseada em 

vários macrocampos, que abrem um grande espectro de escolha para as escolas, 

que definem que oficinas são mais adequadas à sua realidade.  

No caso da rede municipal de ensino de Manaus, a proposta de 

implementação do Mais Educação veio atrelada ao aumento do Ideb do Município. 

Cada escola tem uma placa indicativa do seu resultado no Ideb. E, em todas as 

entrevistas realizadas nesta pesquisa, essa questão sempre foi colocada em pauta: 

 

“Está tudo amarrado ao Ideb, para o Município receber verba, o Estado 
receber verba, então é uma cadeia que pega todo mundo.” (Diretora de 
escola). 
 

Tendo como objetivo a melhoria do Ideb, a seleção dos estudantes para o 

Mais Educação foi feita, nas escolas, levando em consideração as dificuldades de 

aprendizagem deles, como revela o depoimento de uma monitora do PME: 

 

“Dói o coração, a gente não pode pegar todo mundo, mas no nosso caso, 
quem indica são os professores. Então, os nossos alunos são crianças 
com déficit de aprendizagem.” 
 

O Mais Educação também é avaliado tendo como referência os 

resultados do Ideb, como fala esta coordenadora do PME na escola: 
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“E aí melhorou, melhorou pra concentração. Uma boa notícia e mais para 
credibilidade da escola é que a nossa escola saiu em 1º lugar no índice 
do Ideb. E aí nós ficamos com esta notícia boa, porque as pessoas 
começaram a ver algo de bom, e, até esta semana, no planejamento, a 
professora parabenizou os alunos dela, que estão participando do 
Programa, por estarem melhorando.” 
 
“Agora o que a gente tem de positivo, nosso índice de aprovação de notas 
aumentou muito, a procura pela comunidade é muito boa.” 
 
“[...] hoje nós estamos em 3º lugar na avaliação diagnóstica. Então isso 
para mim é muito bom, tá tendo resultado.” 

 

 

FIGURA 7 – Alunos na oficina de letramento do Programa Mais Educação 

 

Mas, alguns gestores de escola questionam essa forma de pensar o Mais 

Educação tão atrelada ao Ideb, até porque muitos questionam o próprio Ideb: 

 

“Porque, como aumentou o número de alunos, na merenda, o meu freezer 
era pequeno e não comportava, eu cheguei lá no setor, na logística, para 
solicitar a troca, e aí a pessoa que me recebeu... disse assim: ‘Qual foi 
seu Ideb?’ Aí eu disse: ‘E o que tem isso a ver com o freezer?’, ‘Porque a 
gente está trocando tudo por Ideb...’ Eu saí de lá tão indignada com 
aquilo... até para estruturar a minha escola com o mínimo, o cara vem me 
perguntar qual é o seu Ideb.” (Diretora de escola). 
 
“Vamos falar do Brasil, a prova que é aplicada para o aluno do Rio de 
Janeiro é aplicada pro aluno que está chegando hoje aqui, que nunca 
estudou, Então o nível de comparações não é o mesmo nível de 
aprendizagem, que esse aluno que o amazonense recebe em massa em 
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comparações com as outras cidades, o nível é diferente.” (Diretora de 
escola). 
 
“[...] uma das coisas que me intriga é enquanto a Secretaria da Educação, 
a preocupação das metas nacionais, isto é, das metas de reprovação, de 
aprovação, de abandono em nível nacional. Nós somos muito cobradas 
pra chegar próximo a essas metas. Mas, aí preocupa-se tanto com o 
percentual de aprovação, percentual de reprovação, percentual de 
abandono, com a nossa nota no Ideb, a escola é muito cobrada...” 
(Diretora de escola). 
 

Mesmo sabendo dessa necessidade de melhorar o Ideb, os monitores do 

PME não entendem seu trabalho como um reforço escolar: 

 

“[...] o letramento, nesse caso, não é um reforço e sim um 
acompanhamento pedagógico com esses alunos, com o reforço do 
material didático. Essa é a proposta do Mais Educação, e muitos 
professores, até hoje, têm essa visão: o monitor de letramento do Mais 
Educação é um professor de reforço, que eu tive dificuldade disso na 
minha escola.” 
 

E, para além do aspecto cognitivo, há uma busca de ampliação da 

educação dos estudantes através de dimensões de formação com as quais, 

tradicionalmente, a escola não trabalha, como explicita um monitor do PME: 

 

“[...] porque a criança já se descobre desde cedo, se ela tem o dom para 
música, para dança, ou para esporte, ou para pintura, ou para qualquer 
coisa que ela vai levar para o bem, ela já descobre bem cedo, ela já sabe 
o que ela quer fazer, ela já sabe que rumo ela quer seguir. Eu acho que 
essa é a verdadeira importância das outras atividades para o currículo 
das crianças. Por mais que ela não vai fazer música, música 
instrumentalizada, mas que ela goste de cantar, tem a ver, tudo puxa 
tudo.” 
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FIGURA 8 – Peça teatral com alunos do Programa Mais Educação 

 

Há, por parte dos sujeitos entrevistados, um entendimento de que é 

preciso que o Mais Educação faça parte do Projeto Político-Pedagógico da escola e 

que haja uma sintonia entre o trabalho dos monitores do Programa e dos 

professores das escolas. 

 

“Então foi mais difícil lidar com os professores, no início, do que com os 
próprios alunos. Porque eles não suportavam esta palavra ‘Mais 
Educação’. Eles achavam que isto veio pra implicar no trabalho deles, 
veio pra piorar a situação dos alunos, então isto foi muito difícil. Hoje a 
relação é bem melhor, sentar com monitor, em águas passadas, jamais. 
Para fazer planejamento não. Eu pegava o planejamento deles e, num 
outro dia, eu planejava com os monitores, e era assim que nós fazíamos o 
trabalho. Mas hoje a situação é outra com os professores... hoje o 
trabalho do projeto Mais Educação é bem respeitado. E são os mesmos 
professores da escola.” (Monitor do PME). 
 
“[...] as pedagogas da nossa escola começaram a dar esse apoio 
também, tanto que os nossos monitores participam do nosso 
planejamento, eles estão lá conversando com os professores de sala de 
aula e vendo as dificuldade que eles têm, então isso já está se tornando 
realidade desde o ano passado.” (Monitora do PME). 
 
“A primeira coisa que nós apresentamos para os gestores foi que os 
monitores devem estar participando do planejamento. Essa foi a 
orientação que nós demos na primeira reunião. O Mais Educação é 
escola e não uma coisa a parte.” (Coordenadora do PME na escola). 
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FIGURA 9 – Oficina de judô do Programa Mais Educação 

 

Nesse sentido, é possível perceber que o Programa Mais Educação está 

cada vez mais articulado com o currículo escolar, fazendo com que o Programa 

tenha um enraizamento no chão da escola. 

 

 

4.2.5 Gestão do Programa Mais Educação e sua relação com a comunidade do 

entorno das escolas 

 

 

Em relação à gestão, foi possível perceber que os gestores escolares se 

envolvem diretamente com o Mais Educação, o que faz com que o Programa passe 

a fazer parte da escola, deixando de ser somente seu apêndice. Os diretores das 

escolas assumem a responsabilidade da gestão financeira e administrativa do Mais 

Educação, sendo auxiliados pelos coordenadores, os quais cuidam da gestão 

pedagógica do Programa. Todos os entrevistados nesta pesquisa foram unânimes 

em reconhecer a parceria e o compromisso da equipe da Gerência de Atividades 

Complementares e Programas Especiais tanto na organização como no 

acompanhamento do PME: 
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“Porque a gente realmente faz o possível, a gente dá o nosso jeito para 
que funcione independente da Secretaria, não estou aqui falando, tipo, 
não estou atacando a GAPE, não, que é uma parceira nossa. Eu falo 
mais, assim, a gente realmente... somos parceiras no sentido de que nós 
temos que fazer, e a gente vai fazer.” (Diretora de escola). 
 

Mas há também uma crítica, por parte dos gestores das escolas, em 

relação ao uso do dinheiro do Mais Educação, que acaba sendo usado para manter 

a escola, sendo que esse recurso deveria ser de responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Educação. É o que apontam estas gestoras: 

 

“Aí eu volto àquela história do papel higiênico, né, nós compramos desde 
o papel higiênico. Então, assim, o recurso não vem só pro Mais Educação 
e não só pra Escola Aberta, mas ele vem pra manter a escola. Então, já 
há dois anos, eu quero dizer, assim, que nós estamos trabalhando neste 
sentido, o recurso federal tem mantido a escola. Então realmente precisa 
esse olhar e abraçar o Programa Mais Educação como política pública.” 
 
“Nós já chegamos em situações a ser cobrados e nós compramos com 
verbas federais óleo para cozinha, porque estava faltando...” 
 

Uma das questões em relação à gestão financeira e administrativa do 

PME por parte dos gestores escolares é que o eles ficam sem tempo para 

acompanhar a parte pedagógica do Programa, como afirma essa diretora: 

 

“Às vezes, você fica nesse impasse, o professor está ali, ele precisa que 
você ajude naquele caminhar, tem aquelas crianças com problemas, tem 
aquele pai, que você precisa ajudar eles a caminharem. Mas o que que 
acontece que o pedagogo e o gestor, que são as pessoas que estão ali 
para ajudar a pensar a educação, com todas essas atividades que tem, 
você termina desviando... você fica ‘super’ atarefado, então a gente corre 
para fazer um relatório aqui, corre para atender, então, aí que acontece 
com o seu saber, às vezes, termina passando, né?” 
 

Por fim, há uma crítica no sentido de que o Mais Educação, na rede 

municipal de educação de Manaus, não está se transformando em uma política 

pública, como revela este depoimento de uma gestora: 

 

“Existe um programa federal já alguns anos, mas a Secretaria em si não 
pensa em contrapartida, de está ajudando, propondo melhorias para a 
escola. Fica um pouco a desejar nestas questões. Então o Programa 
acaba trabalhando isolado dentro do interior da escola...” 
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A falta de atuação dos conselhos de escola e dos Comitês 

Metropolitanos/Territoriais também foi avaliada como sendo um entrave para que o 

Mais Educação se transforme em política pública, como afirma esse diretor: 

 

“Porque é assim, o conselho tem todos os seguimentos, é a voz do 
gestor, é a voz do professor, é a voz do pai, é a voz do aluno que está ali 
presente. Então, se os conselhos escolares, a partir do momento que ele 
for atuante, em termo de reivindicações, de fazer cumprir aquilo que está 
lá no Estatuto, aí a gente ia ter mudança. Então, assim, a gente precisa 
também amadurecer esta ideia para que os nossos conselhos [escolares] 
comecem a se tornar atuantes. Se a gente começar a fazer isto, tenho 
certeza que vai se gerar uma política pública.” (  ) 
 

Apesar de todas as dificuldades, há uma tentativa de articular o Mais 

Educação com as questões vividas pelo bairro onde as escolas se inserem, como 

exemplificam estas diretoras de escola: 

 

“Nós viemos hoje para cá, mas deixamos uma atividade lá na escola, hoje 
foi a passeata em relação à exploração sexual infantil. E, esse ano, eu 
notei uma participação muito grande dos pais e mães, porque, das outras 
vezes que a gente fez reunião com elas, a gente mostrou a importância 
da participação deles enquanto adultos. Porque são eles que cuidam das 
crianças e hoje, quando eu cheguei na escola, fiquei o que maravilhada, 
porque ano passado foi praticamente só as crianças e a gente. Esse ano 
não, elas foram junto, as mães foram juntas, então a gente nota, assim, 
que tem uma mudança de comportamento, né?! Eu achei muito 
interessante isso hoje e fiquei ‘super’ feliz.” 
 
“Nós recebemos os haitianos. A gente tem muitas crianças haitianas. 
Então eles tão com muita dificuldade de emprego, de moradia, então eles 
precisam que essas crianças passem o dia na escola, pra não ficar solta 
demais.” 
 

Há também um reconhecimento de que o mais Educação tem feito a 

diferença para os estudantes e suas famílias, como nos mostra esta diretora de 

escola: 

 

“O ano passado nós zeramos, não teve nenhum abandono, então nós 
subimos no nosso censo, subimos o nosso Ideb de 3.5 pra 4.4, então a 
gente viu que o Mais Educação, ele colaborou em melhorar o nosso 
processo, assim, de aprendizagem, os nossos índices. Reduziu o 
abandono. A criança, se você ficou, você vai presenciar isso, ela chega 
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feliz, chega admirada com a escola. Acontece o Mais Educação o dia todo 
na escola, e a escola, ela tá no silêncio, ela tá em ordem. As crianças já 
estão acostumadas a passar pelas atividades e passar o dia na escola de 
forma tranquila, sem interferir no trabalho, só soma. Realmente o Mais 
Educação é mais educação pra escola.” 
 

Mas, para que isso continue acontecendo, é preciso que as verbas do 

PME cheguem no prazo e que o sistema se abra para reconhecer a diversidade das 

realidades das escolas, como as de Manaus: 

 

“[...] eu queria deixar registrado, são coisas que a gente sente, coisas 
importantes pro desenvolvimento do dia a dia do Mais Educação, 
principalmente o recurso chegar antes de acabar o outro. Isso não tem 
como. O Mais Educação não dá mais pra parar, começar fevereiro até 
dezembro. Porque, na verdade, a gente já trabalha de fato a educação 
em tempo integral. Eu digo muito pra eles e digo no meu depoimento na 
Secretaria de Educação: ‘Eu não consigo mais ver mantido assim, sem o 
Mais Educação’. Não dá mais pra pensar o ensino sem o Mais Educação. 
Então o programa não dá pra parar, não dá pra parar. É um Programa 
que vai ter que consumar.” (Coordenadora do PME na escola). 
 

Dessa forma, com dificuldades e avanços, o Programa Mais Educação vai 

se enraizando no cotidiano das escolas municipais de Manaus. 

 

 

4.2.6 Diversidade e desigualdade 

 

 

A rede municipal de educação de Manaus é uma rede que abriga uma 

diversidade de realidades escolares, o que faz com que o Mais Educação ganhe 

contornos distintos em cada uma delas, como no caso das experiências das escolas 

ribeirinhas e das escolas que atendem às comunidades indígenas. 

Em relação às escolas ribeirinhas, apesar das dificuldades de 

infraestrutura comum a todas elas, foi possível perceber que a relação delas com a 

comunidade e com os estudantes é mais estreita, influenciada, inclusive, pela 

questão espacial. Como as escolas são pequenas e, muitas vezes, distantes das 

casas dos estudantes, os quais vão para a escola, em sua maioria, de lancha 

escolar municipal, todos os estudantes permanecem no contraturno, na escola, para 
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as atividades do Mais Educação. E são os estudantes os principais protagonistas do 

Programa, como nos informa a coordenadora de uma escola ribeirinha: 

 

“Ninguém me convenceu. O que foi que me convenceu a aceitar? Foi à 
reunião que nós tivemos com os nossos alunos. Porque não adianta 
professor se dedicar, coordenação, todo mundo se os alunos não 
quiserem. Então foi, a partir daí, que a gente sentou, conversou, explicou 
o projeto, eu falei: ‘É vocês que vão dizer se vão querer ou não!’ Porque 
não adianta ter tudo lindo, tudo... hoje tá bonito! Tá sim, a gente foi um 
esforço enorme que nós fizemos. Tá bonito sim! Mas foram eles.” 

 

 

FIGURA 10 – Escolas das regiões ribeirinhas 

 

Assim, o Mais Educação, nas escolas ribeirinhas, é um espaço de troca, 

de encontro e de formação integral não só para os estudantes mas também para os 

monitores, que são incentivados a voltar a estudar: 

 

“Então tem tudo isso que o Mais Educação... ele te incentiva. Não só os 
nosso alunos, mas as pessoas que estão aqui, entendeu?! Esse é um 
lado bom. Temos a professora L, também, que a gente já está 
encaminhando pra faculdade, a M, que entrou pra nós agora, tá 
conhecendo o Programa. Também temos a Dona R, do serviços gerais, 
também, que já está na faculdade. Também, a gente empurrando. Então 
veio esse... Um ajudando o outro. Então ele vai abrir espaço não só pros 
alunos mas pras pessoas também que estão aqui, e isso é muito bom. 
Então espero que gostem, e esse é o nosso trabalho.” (Coordenadora do 
PME de uma escola ribeirinha). 
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FIGURA 11 – Lancha escolar municipal para o transporte dos alunos das escolas ribeirinhas 

 

Se a realidade das escolas ribeirinhas revela um maior sentido de 

comunidade entre os sujeitos envolvidos no Programa Mais Educação, o mesmo 

não podemos dizer das escolas que atendem algumas comunidades indígenas que 

vivem em aldeias urbanas, na periferia de Manaus. 

 

 

FIGURA 12 – Visita a uma comunidade indígena urbana 

 

Vivendo em situações de muita pobreza, sem água, esgoto, transporte 

público e escola, os estudantes indígenas das aldeias urbanas têm que se deslocar 
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até as escolas municipais mais próximas, isso quando conseguem vaga. Durante 

nossa visita a uma aldeia urbana, inúmeras foram as mães que nos cercaram, 

pedindo escola na aldeia ou vaga para seus filhos nas escolas municipais. Ao 

conversarmos com a diretora e a coordenadora do Mais Educação de uma escola 

que atende os estudantes indígenas, pudemos perceber que as oficinas do 

Programa oferecidas a eles não tinham nenhuma relação com a cultura indígena, 

tão presente na escola. Assim, no Mais Educação, as crianças e os jovens das 

comunidades indígenas não vivenciam uma educação integral que contemple as 

várias dimensões de formação específica deles. 

 

 

FIGURA 13 – Comunidade indígena urbana 

 

Assim, um dos desafios colocados para o Programa Mais Educação na 

rede municipal de ensino de Manaus é o de valorizar a diversidade dos alunos e das 

escolas e de combater as desigualdades presentes nas realidades de crianças, 

jovens e adolescentes do Município. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A experiência da rede municipal de ensino de Manaus revela elementos 

que nos permitem tecer algumas considerações em relação ao impacto do Programa 

Mais Educação como estratégia indutora de uma política pública de Educação 

Integral. Em alguns aspectos, podemos dizer que há inúmeras dificuldades para que 

isso aconteça.  

Uma dificuldade está na falta de infraestrutura das escolas do Município, 

uma vez que a maioria delas funcionam em prédios alugados, muitos deles são 

pouco adequados para o funcionamento de uma escola, seja ela de jornada parcial 

ou de tempo integral. O fato de os prédios serem alugados inviabiliza ainda qualquer 

possibilidade de se pensar uma escola voltada para a Educação Integral, pois 

reformas e adaptações não podem ser feitas para se criar um ambiente mais 

adequado às atividades/oficinas do Mais Educação. 

Mesmo nas escolas com prédios próprios, a questão da falta de espaços 

adequados para o desenvolvimento das atividades/oficinas do PME e da própria 

escola torna-se um grande desafio enfrentado pelos sujeitos envolvidos no processo 

de ensino/aprendizagem 

A questão agrava-se ainda mais, se considerarmos que, na maioria dos 

bairros onde as escolas estão situadas, principalmente na periferia, não há espaços 

públicos como praças, parques e quadras poliesportivas. Muitos dos bairros que 

visitamos não tinham sequer calçada para as crianças e os jovens caminharem em 

segurança.  

Se os prédios escolares não são apropriados para as atividades do Mais 

Educação, o mesmo podemos dizer do entorno das muitas escolas visitadas no 

Município de Manaus. Sem parques e praças, num calor intenso ao longo de todo 

ano letivo, a circulação das crianças pelo bairro – uma das propostas do Mais 

Educação – fica bastante limitada, principalmente quando a escola está localizada 

em territórios de vulnerabilidade social. Também não há, por parte do poder público, 

qualquer projeto ou ação no sentido de revitalizar os bairros e suas praças, em 

função da implementação do Programa Mais Educação. 

Outro aspecto que revela uma dificuldade em transformar o Programa 

Mais Educação em uma política pública diz respeito à forma de contratação de 



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

57 

monitores e de coordenadores do Programa. Em relação ao coordenador do PME na 

escola, há uma grande luta para que ele seja contratado por 40 horas semanais, 

com dedicação exclusiva, mas isso ainda não está garantido na rede municipal de 

educação de Manaus. No início de implantação do Programa no Município, os 

coordenadores foram contratados por 40 horas, depois isso se modificou, e eles 

passaram a ser contratados por 20 horas semanais, gerando grande problemas 

tanto para organizar como para acompanhar o Mais Educação nas escolas.  

Na época da pesquisa de campo, havia uma negociação com a Secretaria 

de Educação de Manaus para que os coordenadores do PME voltassem a ser 

contratados por 40 horas, o que foi considerado por todos como uma grande vitória, 

apesar de ser ainda insuficiente, uma vez que ainda não foi criado o cargo de 

professor comunitário. Assim, os coordenadores são lotados nas escolas como 

professores, e só depois, quando há um substituto para suas disciplinas, eles 

assumem o cargo de Coordenador do Programa Mais Educação. Quando não há 

substituto, o Mais Educação fica sem coordenador. E, a cada ano, essa situação 

vem se repetindo, gerando instabilidades no desenvolvimento do trabalho de um e 

de outro. 

Também em relação aos monitores, a experiência da rede municipal de 

ensino de Manaus mostra-se bastante frágil. O Programa Mais Educação não prevê 

pagamento aos monitores, sendo prevista apenas uma quantia fixa para 

ressarcimento dos valores gastos com deslocamento e alimentação.  

A rede municipal de educação de Manaus exige que os monitores do 

Mais Educação estejam cursando pelo menos o 3º período de uma faculdade, mas 

não há nenhuma previsão de remuneração para eles. A consequência disso acaba 

sendo um alto índice de rotatividade dos monitores nas escolas, pois, assim que 

conseguem um trabalho com melhor remuneração, deixam as atividades do Mais 

Educação, mesmo gostando do que fazem: 

E é exatamente o aspecto financeiro que revela a falta de uma política 

pública de Educação Integral na rede municipal de ensino de Manaus. O Município 

não investe em Educação Integral e nem complementa o orçamento recebido pelo 

Governo Federal para a execução do Mais Educação, o que acaba por dificultar um 

enraizamento do Programa na rede e, mais que isso, possibilita uma instabilidade e 

falta de confiança em relação ao PME, o qual fica “refém” do Governo Federal, não 
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construindo a autonomia necessária para a existência de uma política pública de 

Educação Integral.  

A questão torna-se ainda mais grave quando muitos entrevistados relatam 

que, muitas vezes, são os programas federais que mantém as escolas: 

“Então tudo hoje é o programa federal. A escola recebe aí 3.000 reais de 
PDDE [Programa Dinheiro Direto na Escola], e ela tem que manter 
funcionando todo ano [várias sujeitos concordam com essa opinião]. 
Então, assim, o programa federal ainda em si não despertou quem está 
no topo da Secretaria, que tem que existir uma política pública que dá 
suporte para aquelas escolas, para que elas tenham o Mais Educação, 
para que elas tenham um ambiente harmônico e acolhedor para aquele 
aluno que vai pegar às 7:00 o Programa...” (Diretora de escola). 

 

E a construção de uma política pública de Educação Integral fica ainda 

mais difícil pela falta de canais de participação da comunidade escolar: 

 

“[...] porque os nossos conselhos [escolares] existentes nas escolas, se 
eles fossem atuantes, iriam induzir a Secretaria a gerar uma política 
pública para nossa Secretaria Municipal da Educação. Porque é assim, o 
conselho tem todos os seguimentos: é a voz do gestor, é a voz do 
professor, é a voz do pai, é a voz do aluno que está ali presente.” 
(Diretora de escola). 
 

Mas, se encontramos aspectos que dificultam a construção de uma 

política de Educação Integral na rede municipal de educação de Manaus, podemos 

identificar também elementos que apontam para um enraizamento do Programa 

Mais Educação nas escolas do Município. 

O primeiro aspecto a ser destacado diz respeito ao compromisso dos 

envolvidos com o Mais Educação e com a formação integral das crianças e dos 

jovens de Manaus. Em todas as entrevistas e visitas realizadas nas escolas do 

Município, foi percebido esse compromisso traduzido no cuidado, no empenho e no 

esforço para que o Programa funcione. 

 

“Porque realmente todos nós abraçamos o Mais Educação pelo incentivo 
que ele dá tanto para as crianças quanto para as famílias. Pela 
motivação, quando eles estão principalmente na área... Este ano nós 
estamos lá, neste ano, com iniciação às cordas musicais. As crianças 
quando veem ali, os alunos do Mais Educação fazendo alguma 
apresentação para a escola, elas ficam todas motivadas. Elas querem 
também participar, e os pais que veem também querem que os filhos 
participem.” (Diretora de escola). 
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Apesar das críticas à Secretaria Municipal de Educação de Manaus, os 

sujeitos entrevistados percebem o compromisso das pessoas que fazem parte da 

DAGE, considerando-as como parceiras no desenvolvimento do PME:  

 

“Porque a gente realmente faz o possível, a gente dá o nosso jeito para 
que funcione independente da Secretaria, não estou aqui falando, tipo... 
não estou atacando a DAGE, não, que é uma parceira nossa. Eu falo 
mais, assim, a gente realmente... somos parceiras no sentido de que nós 
temos que fazer, e a gente vai fazer. Então nós somos parceiras neste 
sentido.” (Diretora de escola). 
 

Os diretores das escolas assumem o Programa Mais Educação, 

considerando-o uma ação da escola e não um apêndice dela, acompanhando o 

processo pedagógico do Programa e enfrentando as dificuldades junto com seus 

coordenadores. 

 

“Todo dia, pela manhã, quando chego da escola, assim, eu vou receber 
os alunos na quadra junto com a coordenadora do Programa. Os alunos 
entram, e nós ficamos com os alunos na quadra, e todo dia tem que ver 
onde cada atividade vai funcionar.” (Diretora de escola). 
 

Os funcionários das escolas também assumem o PME, mesmo não sendo 

remunerados para isso. 

 

“Nós contamos com a colaboração da merendeira mesmo. As 
merendeiras são excelentes, são colaboradoras e trabalham neste 
sentido. E nós não temos os gêneros alimentícios suficientes, né, então, 
muitas vezes, nós precisamos vender alguma coisa pra acrescentar um 
tomate, uma cebola, essas coisas que têm que ser compradas para que a 
comida não saia só no sal e no óleo. É, podem passar lá que a comida é 
gostosa!” (Diretora de escola). 
 

Outro aspecto que revela esse enraizamento do PME no cotidiano das 

escolas municipais de Manaus é a parceria construída entre professores e monitores 

para se pensar em uma prática pedagógica voltada para a melhoria da 

aprendizagem dos estudantes. Apesar da dificuldade inicial, até pela falta de 

conhecimento do Programa, o que se vê hoje, na rede municipal, é um planejamento 

coletivo das ações pedagógicas, sejam elas no âmbito das aulas regulares ou no 
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âmbito das oficinas/atividades do Mais Educação. Os monitores são reconhecidos, 

em muitas escolas, como educadores, e o trabalho desenvolvido por eles nas 

oficinas é reconhecido pelos professores, como contam estes monitores: 

 

“Nem sempre foi aceito pelos professores, porque parece sempre um tipo 
de competição Mais Educação com o professor da sala de aula, mas, 
depois de algum tempo, eles foram entendendo que nós estávamos lá 
para auxiliar, aquela ajuda para garantir que o aluno rendesse na sala de 
aula. Aí eles foram aceitando, foram levando numa boa, e agora é 
parceria com o professor... pelo menos, lá na escola é um sucesso, 
porque a gente tem realmente uma parceria com os professores, com a 
gestão da escola e a gente consegue fazer um trabalho deixando as 
crianças mais... aprendem mais, assim, tem mais interesse em aprender.” 
 
“Eu vejo que tem participação dos diretores, dos professores, os pais 
também participam bastante. E isso é fundamental, porque, se um pai não 
participar..., tem crianças que têm problema, e como é que você vai 
ajudar a criança e até o próprio pai ajudar o filho se você não tem 
diálogo? Tem isso também, como se diz, o diretor está sempre 
participando, dando todo apoio, e eu gosto do que eu faço, eu saio 
satisfeita, indiferente do ganho também, do que vem indiferente de 
qualquer coisa, eu gosto do meu trabalho” 
 

Todo esse trabalho coletivo tem como resultado, em muitas escolas, o 

aumento do Ideb, fator bastante destacado nas entrevistas. 

 

“Mas, eu estou vendo a realidade do Mais Educação muito boa na nossa 
escola. O índice de rendimento, assim, melhorou e muito, com relação a 
isso.” (Coordenador do PME na escola). 
 
“Agora o que a gente tem de positivo, nosso índice de aprovação de notas 
aumentou muito, a procura pela comunidade é muito boa.” (Coordenadora 
do PME na escola). 
 
“Mas ele [o PME] tem um bom proveito na nossa escola com a melhoria 
do Ideb, porque realmente aqueles alunos que estão no Mais Educação, 
os professores mesmo já observaram, que estão melhorando o seu 
rendimento escolar.” (Diretor de escola). 
 

O Programa Mais Educação também é bastante reconhecimento pelos 

pais dos educandos e por toda a comunidade do entorno das escolas com o 

Programa, os quais percebem nele a oportunidade de seus filhos se desenvolverem 

mais e de forma integral. 
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“Então esse projeto é muito bom. Por quê? Porque meus filhos, eu sei 
que meus filhos não vão poder tá na rua aprendendo o que não presta, 
né?! E eu sei que meus filhos tão aqui, tem o almoço e merenda. E meus 
filhos nunca chegaram em casa dizendo ‘a professora é ruim, a diretora 
me chamou’, é ruim, não. Meus filhos choram pra vir pra cá. Eu tenho um 
de seis anos que ele acorda cedo: ‘Mamãe vão bora senão vai atrasar, 
mãe, cê vai atrasar, mãe.’ Eu digo: ‘Filho, calma a gente vai!’ [risos]. 
Então é muito bom esse projeto. Muito bom mesmo. Tanto a diretora, a 
professora, tudo de parabéns.” (Mãe de aluno). 
 

Um aspecto que merece destaque é o fato de os pais dos educandos 

reconhecerem a importância de outras atividades, para além das disciplinas 

escolares, compreendendo que elas fazem parte da formação integral de seus filhos. 

 

“vou trabalhar mais tranquilo porque aqui eles tão aprendendo, aqui eles 
tem esporte, tem matemática, tae-kwon-do, entendeu, e pra mim é muito 
bom. Eu acho interessante, entendeu, gostaria que continuasse para 
sempre, né?!” (Pai de aluno). 
 
“E pra nós, os pais, a minha, a minha realidade, a gente não tem 
condições de pagar pra dois, três filhos, tae-kwon-do, inglês, informática, 
né, então a escola, ela traz esse, vou dizer, essa ajuda, esse suporte 
assim pras famílias.” (Pai de aluno). 
 
“É mais um incentivo pra ir pra escola, né, porque eles não vêm só pra 
estudar. Eles aprendem se divertindo, aí eles vão continuar querendo 
sempre vir pra escola.” (Pai de aluno). 
 

Assim, o que é possível perceber é que o cotidiano revela um 

enraizamento do PME nas escolas, com diretores, coordenadores, professores e 

monitores assumindo o Programa e criando, na escola, um ambiente de Educação 

Integral. Mas, isso, até o momento, não tem significado a construção de uma política 

pública de Educação Integral por parte da Secretaria Municipal de Educação de 

Manaus, mesmo considerando todos os esforços da DAGE para isso. Não há 

qualquer investimento, por parte da Secretaria, que indique a construção de uma 

política pública tanto no que se refere ao investimento em infraestrutura das escolas 

e dos bairros como no financiamento das ações do Mais Educação.  

Assim, o que se pode apreender dessa experiência é que o Programa 

Mais Educação impactou a realidade das escolas municipais de Manaus e de seus 

sujeitos, fator fundamental para a construção de uma política pública de Educação 

Integral. Contudo, esse impacto ainda não chegou aos gabinetes da Prefeitura, 
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retardando, assim, o sonho de pais, professores, coordenadores e monitores de ver 

o Programa Mais Educação estender-se a todos: crianças, jovens e adolescentes do 

Município de Manaus. 
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