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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O presente relatório apresenta os resultados da pesquisa Programa Mais 

Educação: Impactos na Educação Integral e Integrada, contemplando os dados 

relativos à Região Norte do Brasil. A pesquisa caracteriza-se como um estudo 

quantitativo realizado durante o ano de 2013 e 2014, tendo como foco de análise os 

reflexos do Programa Mais Educação (PME) em estados e municípios da Região 

Norte que implantaram o Programa nos anos de 2008 a 2010. A questão central da 

pesquisa foi o de verificar se o Programa, de fato, configura-se como uma estratégia 

indutora para a construção de políticas de educação em tempo integral na Região 

Norte do País.  

 

1.1 A Região Norte 

 

A Região Norte constitui-se territorialmente como a maior região do Brasil, 

sendo formada por sete estados: Acre (AC), Amapá (AP), Amazonas (AM), Pará 

(PA), Rondônia (RO), Roraima (RR) e Tocantins (TO). A Região corresponde a 

45,25% do território nacional e, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2015), possui 15.864.454 habitantes, com uma rica diversidade 

natural e cultural e uma histórica desigualdade socioeconômica.  

Comparando a Região Norte com as outras regiões brasileiras, ela tem o 

segundo menor IDH (em 2005) e o menor PIB (em 2010) (PNUD, 2015). Os dados 

de escolaridade também reforçam o quadro de vulnerabilidade social da Região. 

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2011, a Região 

Norte possui o índice de 10,2% de analfabetismo entre as pessoas na faixa etária de 

15 anos ou mais. Ainda de acordo com os dados relativos à educação, ressaltamos 

que a proporção de crianças de quatro ou cinco anos de idade que frequentam 

estabelecimentos de ensino no Norte é de 51,0% (IBGE, 2015a).  

As dificuldades mais comuns enfrentadas pelos professores e alunos da 

rede pública de educação da Região Norte são: isolamento espacial, escolas 

unidocentes e escolas multisseriadas. Em algumas áreas do campo, os professores 

moram no prédio da escola e cuidam dele como se fossem inquilinos, fazendo a 

merenda, cuidando da limpeza e conservação do prédio e misturando sua vida 
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privada com o exercício da docência. Além disso, chama-nos a atenção os altos 

índices de reprovação dos alunos do Ensino Fundamental (15,0% do total de 

alunos), o que se deve, segundo o Censo Escolar de 2011 (INEP, 2015), a inúmeras 

situações de precarização, tais como: sistema de transporte escolar (que inclui 

ônibus e barcos) inseguro, inexistente ou irregular; falta de infraestrutura adequada 

para o bom funcionamento da escola; corpo docente com formação acadêmica 

insuficiente para o exercício do magistério com qualidade; currículo inadequado à 

realidade histórico-cultural da Região; dentre outras situações.  

Em decorrência do quadro apresentado, explica-se, em parte, o baixo 

Ideb da Região (4.2) nos anos iniciais do Ensino Fundamental, comparado com o do 

Brasil (5.0), no ano de 2011 (INEP, 2015a). O desafio que se coloca é o de 

sensibilizar os governantes e gestores das redes estadual e municipal de ensino a 

criarem condições efetivas para o acesso, a permanência e o sucesso da criança, do 

adolescente e dos jovens nas escolas, preservando-lhes o direito de aprender.  

Nesse contexto, o Programa Mais Educação, na Região Norte, tem um 

grande desafio: o de provocar ações educacionais que minimizem as injustiças 

sociais e induzam articulações institucionais entre os entes federados, visando 

ampliar as oportunidades educativas e, consequentemente, melhorar as condições 

de vida dos alunos, para, com isso, mudar a realidade na qual nos encontramos.  

 

 

1.2 O Programa Mais Educação 

 

 

O Programa Mais Educação baseia-se na ação intersetorial de políticas 

públicas educacionais e sociais que promovem a ampliação de tempos, espaços e 

oportunidades educativas, a qual é compartilhada entre a comunidade escolar, as 

famílias dos alunos e outros atores sociais.  

O Programa tem como finalidade cooperar para a melhoria da 

aprendizagem através do aumento do tempo de permanência de crianças e 

adolescentes nas escolas públicas do País, mediante a oferta de educação básica 

na escola de tempo integral. Dessa forma, o PME, desde 2008, converteu-se em 

uma estratégia para a implantação e implementação da Educação Integral (com 
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jornada ampliada), ou da escola de tempo integral, nas instituições públicas de 

ensino brasileiras. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que o objetivo da Educação Integral 

está associado ao processo de escolarização, concebendo a aprendizagem 

integrada à vida e ao mundo de interesses e de possibilidades de crianças, 

adolescentes e jovens brasileiros, respeitando o direito de aprender, o direito à vida, 

à saúde e à liberdade. Assim, por meio da Educação Integral, são conhecidas as 

múltiplas dimensões do ser humano.  

Nessa perspectiva, o PME apresenta as seguintes orientações: 

 

[...] I. contemplar a ampliação do tempo e do espaço educativo de suas 
redes e escolas, pautada pela noção de formação integral e emancipadora; 
II. promover a articulação, em âmbito local, entre as diversas políticas 
públicas que compõem o Programa e outras que atendam às mesmas 
finalidades; 
III. integrar as atividades ao projeto político-pedagógico das redes de ensino 
e escolas participantes;  
IV. promover, em parceria com os Ministérios e Secretarias Federais 
participantes, a capacitação de gestores locais; 
V. contribuir para a formação e o protagonismo de crianças, adolescentes e 
jovens; 
VI. fomentar a participação das famílias e comunidades nas atividades 
desenvolvidas, bem como da sociedade civil, de organizações não-
governamentais e esfera privada; 
VII. fomentar a geração de conhecimentos e tecnologias sociais, inclusive 
por meio de parceria com universidades, centros de estudos e pesquisas, 
dentre outros; 
VIII. desenvolver metodologias de planejamento das ações, que permitam a 
focalização da ação do Poder Público em territórios mais vulneráveis; e  
IX. estimular a cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios. (BRASIL, 2013, p. 5). 

 

Diante dessas orientações, o presente relatório busca elucidar algumas 

questões sobre a implantação e implementação do Programa Mais Educação na 

Região Norte, as quais serão colocadas nas próximas seções.  
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2 COORDENADORES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NAS SECRETARIAS 

DE EDUCAÇÃO 

 

 

Segundo o Manual Operacional de Educação Integral do Programa Mais 

Educação (BRASIL, 2012), o Coordenador do PME é um articulador e deve assumir 

a liderança das ações do Programa, possuindo a responsabilidade de coordenar as 

atividades e integrar a comunidade com a escola, bem como a de ser o responsável 

pela gestão intersetorial, ou seja, pela integração do PME às demais áreas e 

programas do Governo Federal. Nesse sentido, fica evidente que sua função é 

essencial para a implantação e implementação das ações do Programa.  

 

TABELA 1 – Nível de escolaridade dos coordenadores do Programa Mais Educação, no 
Brasil, na Região Norte e em seus estados/municípios – 2013. 

Nível de escolaridade  
Brasil 

(%) 
Norte 
(%) 

AC 
(%) 

AP 
(%) 

AM 
(%) 

PA 
(%) 

RO 
(%) 

RR 
(%) 

TO 
(%) 

Ensino Médio 1,2 - - - - - - - - 

Ensino Superior em 
andamento ou 
inconcluso 

2,3 - - - - - - - - 

Ensino Superior 
concluído 

12,8 6,5 - - - - 20,0 
 

25,0 

Pós-Graduação latu 
sensu em andamento 

ou concluída 
71,7 87,1 100,0 100,0 100,0 83,3 80,0 100,0 75,0 

Mestrado em 
andamento ou 
concluído 

11,2 3,2 - - - 8,3 - - - 

Doutorado em 
andamento ou 
concluído 

0,8 3,2 - - - 8,3 - - - 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Todas as tabelas constantes neste relatório foram elaboradas por seus autores, tomando 
como base os dados dos questionários on-line respondidos pelos coordenadores do 
Programa Mais Educação das redes estaduais/municipais de ensino do Brasil e da Região 
Norte. 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Norte (31), Acre (4), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (12), Rondônia (5), Roraima (1), Tocantins (4). 

 

No tocante à escolaridade dos coordenadores do PME junto às 

secretarias de educação da Região Norte, pode-se observar, na Tabela 1, que um 
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número significativo deles possui pós-graduação lato sensu, o que representa, na 

Região, 87,1% dos casos, índice expressivo quando comparado ao nacional, que é 

de 71,7%, merecendo destaque o Estado do Pará.  

Quando são levantados os dados sobre o tipo de vínculo que o 

coordenador possui com a Secretaria de Educação, nota-se que aparece um dado 

interessante na Tabela 2, pois grande parte dos respondentes da Região Norte 

ocupa o cargo efetivo com ou sem função gratificada, apresentando, assim, um 

número reduzido de profissionais contratados. Esse dado pode ser considerado 

positivo quando analisado levando-se em consideração que o número de 

profissionais contratados é bem menor do que o de efetivos.  

Porém, em relação aos estados que compõem a Região, do total de 27 

coordenadores com e sem gratificação, doze estão no Pará, cinco, em Rondônia, 

quatro, no Acre, três, no Amazonas, dois, no Tocantins e um está em Roraima, 

dando destaque, mais uma vez, para o Estado do Pará.  

Tal função, exercida pelo profissional da educação, deveria ser sempre 

gratificada, contudo isso não ocorre na Região Norte, que conta com 48,4% dos 

casos sem gratificação, diferente da realidade nacional que tem um índice de 47,7% 

dos casos com essa função sendo remunerada. 

 

TABELA 2 – Vínculo empregatício dos coordenadores do Programa Mais Educação, no 
Brasil, na Região Norte e em seus estados/municípios – 2013 

Vínculo empregatício 
Brasil 

(%) 
Norte 
(%) 

AC 
(%) 

AP 
(%) 

AM 
(%) 

PA 
(%) 

RO 
(%) 

RR 
(%) 

TO 
(%) 

Efetivo com função 
gratificada 

47,7 41,9 50,0 - 100,0 25,0 60,0 - 50,0 

Efetivo sem função 
gratificada 

34,9 48,4 50,0 100,0 - 50,0 40,0 100,0 50,0 

Contratado com função 
gratificada 

5,8 3,2 - - - 8,3 - - - 

Contratado sem função 
gratificada 

3,9 6,5 - - - 16,7 - - - 

Cedido com função 
gratificada 

2,3 - - - - - - - - 

Cedido sem função 
gratificada 

1,9 - - - - - - - - 

Outros 3,5 - - - - - - - - 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Norte (31), Acre (4), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (12), Rondônia (5), Roraima (1), Tocantins (4). 
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Tendo por referência os dados da Tabela 3, a pesquisa revelou ainda 

que, em relação ao tempo de atuação dos coordenadores do PME na Região Norte, 

grande parte deles apresenta de três anos a três anos e onze meses de atuação no 

cargo (35,5%), além de possuir formação em nível de pós-graduação lato sensu e 

de ocupar cargo efetivo sem ou com função gratificada, possibilitando inferir que 

esses profissionais, de certa forma, passam por um processo de valorização nas 

redes/sistemas de ensino às quais estão vinculados. Quando comparado aos dados 

nacionais, vê-se que o índice maior está na casa dos dois anos a dois anos e onze 

meses de permanência do coordenador no Programa, o que representa 28,3% dos 

casos. 

 

TABELA 3 – Tempo de atuação dos coordenadores do Programa Mais Educação, no Brasil, 
na Região Norte e em seus estados/municípios – 2013. 

Tempo de atuação 
na coordenação do 

PME 

Brasil 
(%) 

Norte 
(%) 

AC 
(%) 

AP 
(%) 

AM 
(%) 

PA 
(%) 

RO 
(%) 

RR 
(%) 

TO 
(%) 

Menos de 1 ano 14,7 9,7 - - - 8,3 40,0 - - 

De 1 ano a 1 ano e 
onze meses 

17,8 19,4 50,0 - - 8,3 40,0 - 25,0 

De 2 anos a 2 anos 
e onze meses 

28,3 19,4 - - 33,3 25,0 - - 50,0 

De 3 anos a 3 anos 
e onze meses 

26,0 35,5 25,0 50,0 33,3 41,7 20,0 100,0 25,0 

Quatro anos ou mais 13,2 16,1 25,0 50,0 33,3 16,7 - - - 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Norte (31), Acre (4), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (12), Rondônia (5), Roraima (1), Tocantins (4). 

 

A partir desse perfil dos coordenadores do PME na Região Norte, por 

meio dos dados apresentados, fica evidente que há um número significativo de 

coordenadores com pós-graduação lato sensu e que grande parte deles ocupa o 

cargo efetivo dentro da Secretaria de Educação, o que, de certa forma, pode indicar 

que o Programa está sendo implementado com solidez, na Região. 
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3 O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E OUTRAS EXPERIÊNCIAS DE 

EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

 
No que se refere à existência de outras experiências de Educação 

Integral na Região Norte antes da implantação do Programa Mais Educação, os 

dados do Gráfico 1 mostram que apenas 12,9% dos sete estados investigados já 

vinham executando tais experiências, com destaque para os Estados do Amazonas 

e do Tocantins, que apresentaram índices de 33,3% e 50,0% respectivamente, 

seguidos por Rondônia, com 20,0%.  
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GRÁFICO 1 – Presença de experiências de Educação Integral anteriores ao PME, no Brasil, 
na Região Norte e em seus estados/municípios – 2013 

Fonte: Todos os gráficos constantes neste relatório foram elaborados por seus autores, tomando 
como base os dados dos questionários on-line respondidos pelos coordenadores do 
Programa Mais Educação das redes estaduais/municipais de ensino do Brasil e da Região 
Norte. 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Norte (31), Acre (4), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (12), Rondônia (5), Roraima (1), Tocantins (4). 

 

No entanto, nos Estados do Acre, Amapá, Pará e Rondônia, nenhuma 

experiência foi identificada, o que nos remete ao fato de que, possivelmente, os 

sujeitos respondentes da pesquisa desconheciam tal proposta. Isso pode ter 

configurado o alto índice da não presença de experiências de Educação Integral 

anteriormente ao PME na Região Norte (87,1%), estando bem acima ao do Brasil 

(65,1%). 
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4 AÇÃO INTERSETORIAL E OUTRAS PARCERIAS 

 

 

E importante destacar que a ação intersetorial e as outras parcerias são 

as características fundantes do Programa Mais Educação, tendo em vista que é a 

articulação de ações e de parcerias com a rede municipal/estadual de ensino, bem 

como com entidades e outros programas do Governo Federal, que evidencia uma 

intenção governamental que visa o atendimento integral às necessidades de 

formação de crianças e adolescentes.  

 

4.1 Intersetorialidade 

 

Nesse sentido, de acordo com o Gráfico 2, o índice de articulação do 

PME com outros programas do Governo Federal na Região Norte é de 83,9%. 

Porém, no Estado do Acre, esse número chega a 75,0%, ou seja, mais da metade 

do total da Região.  
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GRÁFICO 2 – Articulação do Programa Mais Educação com outros programas do Governo 
Federal, no Brasil, na Região Norte e em seus estados/municípios – 2013 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Norte (31), Acre (4), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (12), Rondônia (5), Roraima (1), Tocantins (4). 
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Assim, com base na Tabela 4, é possível destacar que, na Região Norte, 

o Programa Mais Educação está articulado mais diretamente com o Programa 

Segundo Tempo (PST) (96,2%), o Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE-

Escola) (88,5%) e o Programa Bolsa Família (PBF) (80,8%). 

 

TABELA 4 – Programas do Governo Federal articulados com o Programa Mais Educação, 
no Brasil, na Região Norte e em seus estados/municípios – 2013 

Programas 
Brasil 

(%) 
Norte 
(%) 

AC 
(%) 

AP 
(%) 

AM 
(%) 

PA 
(%) 

RO 
(%) 

RR 
(%) 

TO 
(%) 

Programa Bolsa 
Família (PBF) 

83,1 80,8 66,7 - 100,0 90,0 75,0 100,0 75,0 

Programa Escola 
Aberta (PEA) 

46,5 50,0 66,7 100,0 33,3 30,0 50,0 100,0 75,0 

Programa Escola que 
Protege (PqP) 

4,7 - - - - - - - - 

Programa de 
Erradicação do 
Trabalho Infantil (PETI) 

22,5 26,9 33,3 - - 30,0 25,0 100,0 25,0 

Programa Segundo 
Tempo (PST) 

78,9 96,2 100,0 100,0 100,0 100,0 75,0 100,0 100,0 

Programa Saúde na 
Escola (PSE) 

58,2 61,5 33,3 100,0 66,7 70,0 25,0 - 100,0 

Programa Sentinela 1,9 - - - - - - -  

Plano de 
Desenvolvimento da 
Escola (PDE-Escola) 

77,0 88,5 100,0 - 100,0 90,0 75,0 100,0 100,0 

Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade 
Certa (PNAIC) 

56,3 42,3 - - - 50,0 50,0 100,0 75,0 

Programa Educacional 
de Resistência às 
Drogas e à Violência 
(Proerd) 

38,0 38,5 100,0 - - 20,0 75,0 - 50,0 

Outro(s) 5,6 - - - - - - - - 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (213), Norte (26), Acre (4), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (12), Rondônia (5), Roraima (1), Tocantins (4). 
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4.2 Outras parcerias 

 

 

No que tange à parceria com outros espaços para o desenvolvimento das 

atividades/oficinas do PME, é fundamental destacar que as estruturas físicas das 

redes públicas municipal e estadual de ensino da Região Norte são precárias para 

comportar as atividades da escola e também as do Programa. Assim sendo, a partir 

dos dados da Tabela 5, é possível verificar que, na Região, as escolas estaduais e 

municipais de educação possuem, mais comumente, parceria com associações 

comunitárias (79,2%). Já em nível nacional, a parceria é com pessoas da 

comunidade, configurando 75,7% dos casos pesquisados. 

 

TABELA 5 – Parcerias do Programa Mais Educação, no Brasil, na Região Norte e em seus 
estados/municípios – 2013 

Parcerias 
Brasil 

(%) 
Norte 
(%) 

AC 
(%) 

AP 
(%) 

AM 
(%) 

PA 
(%) 

RO 
(%) 

RR 
(%) 

TO 
(%) 

Associação(ões) 
comunitária(s) 

66,7 79,2 66,7 100,0 66,7 100,0 75,0 100,0 33,3 

Pessoas da comunidade 75,7 70,8 33,3 100,0 100,0 75,0 50,0 100,0 66,7 

Academia(s) 25,9 20,8 - 100,0 33,3 - - - 66,7 

Museu(s) 14,3 4,2 33,3 - - - - - - 

Centro(s) Cultural(is) 40,2 41,7 33,3 - 66,7 37,5 25,0 100,0 66,7 

Centro(s) Social(is) 27,5 33,3 33,3 50,0 66,7 25,0 25,0 - 33,3 

Clube(s) 38,6 41,7 100,0 - 33,3 12,5 25,0 100,0 100,0 

Espaço(s) militar(es) 18,0 20,8 33,3 50,0 33,3 12,5 - - 33,3 

Igreja(s) 64,6 87,5 100,0 50,0 100,0 87,5 75,0 100,0 100,0 

ONG(s) 26,5 20,8 33,3 - 33,3 12,5 - - 66,7 

Parque(s) 30,7 29,2 66,7 - 66,7 - 25,0 100,0 33,3 

Espaço(s) de 
comunicação midiática 
(rádio, TV, jornal) 

23,8 29,2 - - 33,3 37,5 25,0 - 66,7 
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Parcerias 
Brasil 

(%) 
Norte 
(%) 

AC 
(%) 

AP 
(%) 

AM 
(%) 

PA 
(%) 

RO 
(%) 

RR 
(%) 

TO 
(%) 

Instituição(ões) de 
Ensino Superior 

42,9 50,0 66,7 - 66,7 25,0 75,0 100,0 66,7 

Outra(s) 13,2 - - - - - - - - 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (190), Norte (24), Acre (3), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (8), Rondônia (4), Roraima (1), Tocantins (3). 

 

Diante desse cenário de construção de parcerias para o desenvolvimento 

das atividades do PME, é possível observar que, no Norte, as contrapartidas 

oferecidas aos parceiros do Programa estão divididas em apenas dois grupos: 

reforma e manutenção de espaços e serviços gerais. Com isso, fica evidenciado que 

a contrapartida oferecida se encontra dentro das possibilidades de execução 

financeira do PDDE/Educação Integral, já que os recursos são direcionados às 

escolas que assinam o termo de adesão ao PME. De acordo com a Tabela 6, os 

dados mostram que, na Região Norte, a reforma e manutenção de espaços 

conformam 72,7% dos casos, índice elevado quando comparado à realidade 

nacional (55,3%). 

 

TABELA 6 – Tipo de contrapartida oferecida aos parceiros do Programa Mais Educação, no 
Brasil, na Região Norte e em seus estados/municípios – 2013 

Contrapartidas 
Brasil 

(%) 
Norte 
(%) 

AC 
(%) 

AP 
(%) 

AM 
(%) 

PA 
(%) 

RO 
(%) 

RR 
(%) 

TO 
(%) 

Reforma/manutenção de 
espaços 

55,3 72,7 100,0 100,0 - 75,0 100,0 - 100,0 

Serviços gerais 52,1 63,6 100,0 100,0 50,0 75,0 - - - 

Pagamento de 
estagiários 

27,7 9,1 - - 50,0 - - - - 

Pagamento de pró-
labore 

16,0 27,3 100,0 - 50,0 25,0 - - - 

Bolsas para discentes 
universitários 

9,6 9,1 - - - 25,0 - - - 

Redução de 
imposto/incentivo fiscal 

8,5 - - - - - - - - 

Outra(s) 5,3 - - - - - - - - 

Nota: Os cálculos dos percentuais tomaram por base o total de respondentes, o qual agrega os 
sistemas/redes estaduais/municipais no País e em cada uma de suas regiões geográficas: 
Brasil (94), Norte (11), Acre (1), Amapá (2), Amazonas (2), Pará (4), Rondônia (1), Roraima (0), 
Tocantins (1). 
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Quanto às ações de intersetorialidade, pode-se verificar que a prioridade 

de atendimento no Programa Mais Educação, na Região Norte, foi dada aos 

educandos contemplados pelo Programa Bolsa Família, apresentando um 

percentual significativo de 77,4% (Gráfico 3). Foi evidenciado ainda que, em 2013, 

mais da metade dos estados participantes da pesquisa informaram que essa 

prioridade de atendimento era respeitada.  
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GRÁFICO 3 – Prioridade de atendimento aos educandos contemplados pelo Programa 
Bolsa Família no Programa Mais Educação, no Brasil, na Região Norte e 
em seus estados/municípios – 2013 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Norte (31), Acre (4), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (12), Rondônia (5), Roraima (1), Tocantins (4). 

 

Ademais, vale destacar que, somente em 2012, foi incluído no Manual 

Operacional de Educação Integral o critério de associação do Programa Mais 

Educação ao Programa Bolsa Família, sendo que, no momento da implantação do 

PME, realizada de 2009 a 2010, isso não estava ainda determinado, podendo tal 

fato ter contribuído para o resultado apresentado. Assim, percebe-se que o índice da 

Região Norte é um pouco maior que o nacional, que é de 73,6%. 
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5 PARTICIPAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 

 

 

A participação da comunidade escolar é fundamental no processo de 

implementação do Programa Mais Educação nas escolas, uma vez que um dos 

objetivos do Programa é o de que a comunidade escolar trabalhe no coletivo. E isso 

é o que vem acontecendo de forma expressiva em todos os estados da Região 

Norte, apresentando um percentual de 93,5% de envolvimento dos atores escolares 

no desenvolvimento do PME, índice maior que o nacional, que é de 90,3% (Gráfico 

4).  
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GRÁFICO 4 – Participação da comunidade escolar no processo de implementação do 
Programa Mais Educação, no Brasil, na Região Norte e em seus 
estados/municípios – 2013  

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Norte (31), Acre (4), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (12), Rondônia (5), Roraima (1), Tocantins (4). 

 

É importe destacar que as formas de participação da comunidade escolar 

no processo de implementação do PME estão associadas mais diretamente com as 

assembleias gerais da escola, seguidas pelas reuniões do Conselho Escolar e pelas 

articulações realizadas entre as escolas. 
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6 GESTÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

 

Quando perguntados sobre a inserção do Programa Mais Educação no 

planejamento de gestão das secretarias de educação dos estados/municípios, 

90,0% dos coordenadores respondentes da Região Norte responderam 

afirmativamente à pergunta. 

Em relação à questão se o Programa Mais Educação impulsionou a 

criação de um setor específico para a coordenação da Educação Integral nas 

secretarias de educação, somente 25,8% dos respondentes do Norte afirmaram ter 

criado esse setor, contra 67,7% que negaram sua criação. 
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7 COMITÊS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

 

As ações dos comitês de Educação Integral (Comitê 

Metropolitano/Territorial e Comitê Local) visam o diálogo entre a Secretaria de 

Educação e os diferentes atores sociais relacionados ao desenvolvimento do 

Programa Mais Educação, conforme a agenda da Educação Integral, e criam 

espaços de discussão, reflexão e integração dos envolvidos com o PME, por isso é 

de extrema importância analisar como está se pautando a construção e as ações 

desses comitês.  

Com relação à composição do Comitê Local de Educação Integral, 

observa-se que, na Região Norte, conforme dados da Tabela 7, os diretores de 

escola foram os integrantes mais assinalados na pesquisa (63,63%). Ressalta-se 

que, nos Estados do Acre e do Amazonas, a participação de diretores de escolas no 

Comitê chega a 100,0%, o que o descaracteriza, pois ele deveria contar com a 

participação de variados membros da comunidade escolar e local em geral, além de 

outros atores sociais. 

 

TABELA 7 – Composição do Comitê Local do Programa Mais Educação, no Brasil, na 
Região Norte e em seus estados/municípios – 2013 

Composição do 
Comitê Local 

Brasil 
(%) 

Norte 
(%) 

AC 
(%) 

AP 
(%) 

AM 
(%) 

PA 
(%) 

RO 
(%) 

RR 
(%) 

TO 
(%) 

Diretores de escola 73,5 63,6 100,0 - 100,0 60,0 50,0 - 50,0 

Profissional 
responsável pela 
Unidade Executora 
(UEx) do Programa 
Dinheiro Direto na 
Escola (PDDE) 

56,6 63,6 100,0 - 100,0 60,0 50,0 - 50,0 

Professores 
Comunitários 

55,4 45,5 100,0 - 100,0 20,0 50,0 - 50,0 

Representante(s) dos 
professores 

48,2 36,4 - - - 40,0 - - 100,0 

Representante(s) dos 
pais de estudantes 

44,6 18,2 - - - 40,0 - - - 

Representante(s) da 
comunidade 

43,4 45,5 100,0 - 100,0 40,0 - - 50,0 

Representante(s) de 
profissionais que atuam 
em diferentes 

34,9 27,3 100,0 - - 20,0 - - 50,0 
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Composição do 
Comitê Local 

Brasil 
(%) 

Norte 
(%) 

AC 
(%) 

AP 
(%) 

AM 
(%) 

PA 
(%) 

RO 
(%) 

RR 
(%) 

TO 
(%) 

programas 
governamentais e não 
governamentais 

Representante(s) do 
Comité Territorial de 
Educação Integral 

33,7 27,3 100,0 - - 20,0 50,0 - - 

Representante(s) dos 
estudantes 

20,5 27,3 - - 100,0 40,0 - - - 

Não sei 7,2 9,1 - - - - 50,0 - - 

Outro(s) 13,1 18,2 - - - 20,0 - - 50,0 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (83), Norte (11), Acre (1), 
Amapá (0), Amazonas (1), Pará (5), Rondônia (2), Roraima (0), Tocantins (2). 

 

Os dados revelam que ainda há um tímido envolvimento de 

representantes de professores, pais, estudantes e outros atores sociais nos comitês 

locais, na Região Norte, o que é preocupante, pois a compreensão sobre a 

importância do diálogo acerca da Educação Integral, de modo geral, necessita de 

um maior envolvimento de todos.  
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8 FINANCIAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/DA EDUCAÇÃO 

INTEGRAL 

 

 

O financiamento do Programa Mais Educação é realizado através dos 

recursos repassados pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Esses recursos 

são transferidos diretamente para a instituição de ensino por meio do Programa 

Dinheiro Direto na Escola para a Educação Integral (PDDE/Educação Integral), 

sendo que o valor recebido varia de escola para escola, uma vez que ele está 

atrelado ao quantitativo de matrícula no PME. Porém, somente esses recursos não 

são suficientes para o desenvolvimento satisfatório do Programa, fazendo-se 

necessária a contrapartida dos parceiros, a qual se configura em regime de 

colaboração. 

Na Tabela 8, pode-se observar que, na Região Norte, a maior parte dos 

estados/municípios pesquisados (48,4%) considera que os recursos encaminhados 

por meio do PDDE/Integral viabilizaram parcialmente a implantação do Programa 

Mais Educação, e 45,2% deles consideram que esses recursos viabilizaram 

totalmente a implantação do Programa. Já no Brasil, dos 258 respondentes, 67,1% 

ponderam que os recursos contribuíram parcialmente para a implantação do Mais 

Educação, e 27,5% consideram que esses recursos foram suficientes para a efetiva 

implantação do Programa. Constata-se, com isso, que há um grande esforço por 

parte do Governo Federal em apoiar técnica e financeiramente os 

estados/municípios na implementação do Programa Mais Educação, demonstrando 

que a União vem assumindo, em parte, suas responsabilidades para com o 

financiamento da Educação Integral em todo o País. 
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TABELA 8 – Recursos do PDDE/Educação Integral para o financiamento do Programa Mais 
Educação, no Brasil, na Região Norte e em seus estados/municípios – 2013 

Recursos 
Brasil 

(%) 
Norte 
(%) 

AC 
(%) 

AP 
(%) 

AM 
(%) 

PA 
(%) 

RO 
(%) 

RR 
(%) 

TO 
(%) 

Viabilizaram totalmente 
a implantação do PME 

27,5 45,2 75,0 50,0 100,0 25,0 20,0 - 75,0 

Viabilizaram 
parcialmente a 
implantação do PME 

67,1 48,4 25,0 50,0 - 58,3 80,0 100,0 25,0 

Viabilizaram 
minimamente a 
implantação do PME 

4,7 6,5 - - - 16,7 - - - 

Não sei 0,8 - - - - - - - - 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Norte (31), Acre (4), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (12), Rondônia (5), Roraima (1), Tocantins (4). 

 

Na Região Norte, é possível constatar, por meio da Tabela 9, que os 

recursos encaminhados por meio do PDDE/Integral são destinados basicamente 

para: (a) a aquisição de kits e de outros materiais vinculados aos macrocampos do 

Programa Mais Educação, chegando a 100,0% do uso dos recursos, o que não 

difere da situação do Brasil, tendo em vista a escassez de material nas escolas 

brasileiras; (b) o pagamento de pessoal, incluindo aí os monitores do PME (77,4%); 

(c) a aquisição e o conserto/manutenção de equipamentos escolares (74,2%); (d) a 

alimentação, na qual são utilizados 54,8% dos recursos; (e) as reformas dos 

espaços escolares (48,8%) e de outros espaços educativos (38,7%). Dessa forma, 

percebe-se que, com as diversas destinações dos recursos nas instituições públicas 

de ensino, a implantação do PME vem trazendo benefícios para as escolas através 

do incentivo financeiro para a compra de material e para a reforma e adequação dos 

espaços educativos. Além disso, pode-se constatar que a aplicação desses recursos 

está em sintonia com as orientações do Manual Operacional de Educação Integral. 
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TABELA 9 – Destinação dos recursos do PDDE/Educação Integral para o financiamento do 
Programa Mais Educação, no Brasil, na Região Norte e em seus 
estados/municípios – 2013 

Destinação dos 
recursos do 

PDDE/Educação 
Integral 

Brasil 
(%) 

Norte 
(%) 

AC 
(%) 

AP 
(%) 

AM 
(%) 

PA 
(%) 

RO 
(%) 

RR 
(%) 

TO 
(%) 

Aquisição de kits de 

materiais vinculados 
aos 
macrocampos/oficinas 
do Programa Mais 
Educação 

96,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Aquisição de outros 
materiais vinculados 
aos 
macrocampos/oficinas 
do Programa Mais 
Educação 

86,0 83,9 100,0 100,0 66,7 83,3 60,0 100,0 100,0 

Aquisição de 
equipamentos 

81,4 74,2 75,0 100,0 66,7 75,0 60,0 100,0 75,0 

Pagamento de 
pessoal(1) 

81,4 77,4 75,0 50,0 100,0 58,3 100,0 100,0 100,0 

Consertos/ 
manutenções de 
equipamentos 

64,3 58,1 50,0 100,0 33,3 50,0 40,0 100,0 100,0 

Reformas de espaços 
escolares 

48,8 48,4 25,0 100,0 - 50,0 40,0 100,0 75,0 

Alimentação 43,4 54,8 25,0 100,0 - 50,0 80,0 100,0 75,0 

Reformas de outros 
espaços educativos 

21,3 38,7 - 100,0 33,3 33,3 60,0 100,0 25,0 

Transporte escolar 19,4 12,9 25,0 - - 25,0 - - - 

Outro(s) 6,6 3,2 - - 33,3 - - - - 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Norte (31), Acre (4), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (12), Rondônia (5), Roraima (1), Tocantins (4). 

(1)
 Compreende o ressarcimento de despesas de alimentação e/ou transporte de pessoa física. 

 

Sobre a presença de recursos adicionais aplicados no desenvolvimento 

do Programa Mais Educação, os dados do Gráfico 5 possibilitam observar que, na 

Região Norte, apenas 41,9%, dos 31 sistemas estaduais/municipais respondentes, 

disponibilizam recursos próprios, além da verba encaminhada por meio do 
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PDDE/Educação Integral, para tal finalidade. Também, é possível constatar que o 

Estado que apresentou o maior índice de participação no processo de financiamento 

do PME foi o Pará (58,3%). Entretanto, os Estados do Amazonas e de Roraima não 

apresentam indícios de que contribuem com recursos adicionais para a execução do 

Programa, o que demonstra uma situação crítica e, talvez, certa falta de interesse no 

financiamento da Educação Integral.  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

6,2%
3,2%

25,0%

38,0%

54,8%

50,0%

50,0%

100,0%

41,7%

60,0%

100,0%

50,0%

55,8%

41,9%

25,0%

50,0%

58,3%

40,0%

50,0%

E
st

ad
o

s 
e 

M
u

n
ic

íp
io

s

Sim

Não

Não sei

 

GRÁFICO 5 – Presença de recursos adicionais aplicados no desenvolvimento do Programa 
Mais Educação, no Brasil, na Região Norte e em seus estados/municípios – 
2013 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Norte (31), Acre (4), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (12), Rondônia (5), Roraima (1), Tocantins (4). 

 

Em relação ao destino dos recursos adicionais aplicados no 

desenvolvimento do Programa Mais Educação, é válido destacar que eles são 

aplicados basicamente em: pagamento de pessoal, alimentação, 

concertos/manutenções de equipamentos, transporte escolar, aquisição de 

equipamentos, reformas de outros espaços educativos, aquisição de materiais para 

as oficinas do Programa Mais Educação e outras despesas. No entanto, é possível 

constatar, por meio dos dados presentes na Tabela 10, que, na Região Norte, os 

recursos adicionais oferecidos por seus estados, em sua maioria, estão sendo 

investidos em reformas dos espaços escolares (69,2%), sendo que, nos Estados do 

Acre, Amapá e de Rondônia, esse investimento chega a 100,0%. Isso evidencia uma 
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preocupação dos estados/municípios da Região Norte em contribuir financeiramente 

para que as escolas adequem, aos poucos, sua infraestrutura para receber a 

educação de tempo integral realizada por meio da implantação do Programa Mais 

Educação.  

 

TABELA 10 – Destino dos recursos adicionais aplicados no desenvolvimento do Programa 
Mais Educação, no Brasil, na Região Norte e em seus estados/municípios – 
2013 

Destinação dos 
recursos adicionais 

Brasil 
(%) 

Norte 
(%) 

AC 
(%) 

AP 
(%) 

AM 
(%) 

PA 
(%) 

RO 
(%) 

RR 
(%) 

TO 
(%) 

Reformas de espaços 
escolares 

70,1 69,2 100,0 100,0 - 57,1 100,0 - 50,0 

Pagamento de pessoal 68,1 61,5 - 100,0 - 85,7 50,0 - - 

Alimentação 65,3 46,2 100,0 100,0 - 42,9 50,0 - - 

Consertos/manutenções 
de equipamentos 

59,7 61,5 - 100,0 - 42,9 100,0 - 100,0 

Transporte escolar 57,6 30,8 - - - 14,3 100,0 - 50,0 

Aquisição de 
equipamentos 

46,5 38,5 - 100,0 - 28,6 100,0 - - 

Reformas de outros 
espaços educativos 

35,4 30,8 - - - 28,6 50,0 - 50,0 

Aquisição de materiais 
para as oficinas do 
Programa Mais 
Educação 

22,9 - - - - - - - - 

Outro(s) 8,3 7,7 - - - 14,3 - - - 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (144), Norte (13), Acre (1), 
Amapá (1), Amazonas (0), Pará (7), Rondônia (2), Roraima (0), Tocantins (2). 

 

Quanto à presença de estratégias para o envio dos recursos adicionais 

diretamente para as escolas de Educação Integral na Região Norte, os dados 

apresentados no Gráfico 6 demonstram que apenas 38,7% dos sistemas 

estaduais/municipais de ensino respondentes evidenciaram apresentar tais 

estratégias, o que demonstra uma fragilidade na regulamentação das estratégias 

utilizadas para que os recursos adicionais sejam enviados corretamente às 

instituições públicas de ensino da Região. 
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GRÁFICO 6 – Presença de estratégia(s) de envio de recursos adicionais direto para as 
escolas de Educação Integral (afora o do PDDE/FNDE), no Brasil, na 
Região Norte e em seus estados/municípios – 2013 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Norte (31), Acre (4), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (12), Rondônia (5), Roraima (1), Tocantins (4). 

 

Entende-se que, para uma eficaz implementação dos programas de 

Educação Integral do Governo Federal, é eminente que se busque a construção de 

um regime de colaboração entre União, estados e municípios, juntamente com a 

descentralização dos recursos enviados pela União aos seus entes federados. 

Contudo, para que isso aconteça, é essencial também que os estados/municípios 

tenham a compreensão de que a regulamentação das estratégias de envio dos 

recursos adicionais (afora os recursos do PDDE/FNDE) direto para as escolas é 

primordial, para que haja a execução plena da Educação Integral no País. 
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9 DIRETRIZES CURRICULARES, PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO E 

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 

 

 

No que se refere ao estabelecimento, alteração ou ampliação das 

diretrizes curriculares por influência do Programa Mais Educação na Região Norte, 

verifica-se que isso ocorreu de forma expressiva entre os estados/municípios da 

Região (61,3%), com exceção do Amapá, onde o PME não exerceu qualquer 

impacto nas diretrizes curriculares do Estado (Gráfico 7). Já nos Estados de Roraima 

(100,0%) e do Pará (83,3%), o impacto do Programa foi bastante significativo, 

demonstrando que a implementação da educação em tempo integral influenciou 

bastante suas diretrizes curriculares.  
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GRÁFICO 7 – Estabelecimento, alteração ou ampliação das Diretrizes Curriculares por 
influência do Programa Mais Educação, no Brasil, na Região Norte e em 
seus estados/municípios – 2013 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Norte (31), Acre (4), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (12), Rondônia (5), Roraima (1), Tocantins (4). 

 

Em relação às dimensões das diretrizes curriculares que foram 

estabelecidas, alteradas ou ampliadas a partir da adesão ao Programa Mais 

Educação, na Região Norte, observa-se, na Tabela 11, que as dimensões mais 

destacadas foram: a organização do tempo e do espaço, a inclusão de outros 
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profissionais/atores culturais da comunidade na escola e a organização curricular, o 

que se deve à questão da ampliação da jornada escolar proposta pela Educação 

Integral. Esse fato aponta para a necessidade de se planejar e entender melhor 

como as mudanças decorrentes da implantação do PME nas instituições públicas de 

ensino podem influenciar as escolhas que compõem a organização curricular de 

cada escola.  

 

TABELA 11 – Dimensões curriculares estabelecidas, alteradas ou ampliadas a partir da 
adesão ao Programa Mais Educação, no Brasil, na Região Norte e em 
estados/municípios – 2013. 

Dimensões do 
currículo 

Brasil 
(%) 

Norte 
(%) 

AC 
(%) 

AP 
(%) 

AM 
(%) 

PA 
(%) 

RO 
(%) 

RR 
(%) 

TO 
(%) 

Organização do espaço 88,3 89,5 50,0 - 100,0 90,0 100,0 100,0 100,0 

Organização do tempo 84,4 94,7 50,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Inclusão de outros 
saberes/ temáticas 

78,6 57,9 50,0 - 50,0 50,0 100,0 100,0 50,0 

Inclusão de outros 
profissionais/atores 
culturais da comunidade 

76,0 63,2 - - 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 

Conceito de 
aprendizagem 

66,9 47,4 50,0 - 50,0 40,0 - 100,0 100,0 

Organização Curricular 64,9 57,9 - - 50,0 70,0 50,0 100,0 50,0 

Avaliação 59,7 57,9 50,0 - 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 

Gestão democrática 56,5 57,9 50,0 - 50,0 50,0 100,0 100,0 50,0 

Política de formação de 
professores 

48,7 47,4 50,0 - 100,0 40,0 50,0 - 50,0 

Conselho Escolar 45,5 42,1 50,0 - - 40,0 100,0 100,0 - 

Adoção, produção, 
reelaboração de 
materiais didáticos 

34,4 36,8 - - 50,0 30,0 - 100,0 100,0 

Não sei 0,6 - - - - - - - - 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (154), Norte (19), Acre (2), 
Amapá (0), Amazonas (2), Pará (10), Rondônia (2), Roraima (1), Tocantins (2). 

 

Sobre o impacto do Programa Mais Educação no Projeto Político-

Pedagógico (PPP) das escolas, na Região Norte, 61,3% do total de sistemas/redes 

estaduais/municipais de educação respondentes informaram que houve a 
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(re)elaboração de seus PPPs, com destaque para os Estados de Roraima e do 

Tocantins (100,0%). Desse modo, pode-se afirmar que existe uma expressiva 

preocupação das instituições públicas de ensino da Região em implementar uma 

educação em tempo integral de qualidade, a qual esteja em consonância com os 

macrocampos propostos pelo PME.  
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GRÁFICO 8 – Projetos Político-Pedagógicos das escolas (re)elaborados por influência do 
Programa Mais Educação, no Brasil, na Região Norte e em seus 
estados/municípios – 2013 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Norte (31), Acre (4), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (12), Rondônia (5), Roraima (1), Tocantins (4). 

 

Porém, os dados também mostram uma situação alarmante do Estado do 

Amazonas, o qual ainda não realizou em suas escolas a revisão/reelaboração de 

suas propostas pedagógicas. Assim sendo, o Estado está descumprindo a Portaria 

Normativa Interministerial no 17/2007, que determina que as atividades 

desenvolvidas pelo Programa Mais Educação devem estar integradas ao “projeto 

político-pedagógico das redes e escolas participantes” (Capítulo III, Artigo 6, Inciso 

III) (BRASIL, 2015). 
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10 A ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS 

 

 

10.1 Oficinas 

 

 

No que se refere às formas de organização das oficinas/atividades do 

Programa Mais Educação nas escolas estaduais/municipais da Região Norte, a 

Tabela 12 mostra que as oficinas são organizadas prioritariamente no contraturno 

escolar (74,2%), fato que pode ser compreendido tendo em vista que a utilização do 

contraturno facilita o desenvolvimento das atividades da escola em tempo integral. 

 

TABELA 12 – Formas de organização das oficinas do Programa Mais Educação, no Brasil, 
na Região Norte e em seus estados/municípios – 2013 

Organização das 
oficinas 

Brasil 
(%) 

Norte 
(%) 

AC 
(%) 

AP 
(%) 

AM 
(%) 

PA 
(%) 

RO 
(%) 

RR 
(%) 

TO 
(%) 

Oficinas organizadas 
no contraturno escolar 

87,2 74,2 75,0 100,0 66,7 66,7 80,0 100,0 75,0 

Oficinas mescladas em 
algumas escolas e, em 
outras, no contra turno 

9,7 19,4 - - 33,3 25,0 20,0 - 25,0 

Oficinas mescladas 
com aulas regulares 

2,7 6,5 25,0 - - 8,3 - - - 

Não sei 0,4 - - - - - - - - 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Norte (31), Acre (4), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (12), Rondônia (5), Roraima (1), Tocantins (4). 

 

 

10.2 Alimentação 

 

 

Sobre a alimentação fornecida aos estudantes que integram o Programa 

Mais Educação nas escolas públicas da Região Norte, pode-se destacar que o 

lanche da tarde é apresentado como uma das refeições mais servidas (90,3%), 

seguido pelo lanche da manhã (80,6%) e pelo almoço (71,0%) (Tabela 13). O café 
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da manhã não é ofertado apenas pelos Estados do Amazonas e Pará, já os demais 

estados ofertam essa alimentação aos alunos do PME.  

 

TABELA 13 – Alimentação fornecida aos estudantes que integram o Programa Mais 
Educação, no Brasil, na Região Norte e em seus estados/municípios – 
2013 

Alimentação 
Brasil 

(%) 
Norte 
(%) 

AC 
(%) 

AP 
(%) 

AM 
(%) 

PA 
(%) 

RO 
(%) 

RR 
(%) 

TO 
(%) 

Lanche tarde 93,8 90,3 100,0 100,0 100,0 83,3 80,0 100,0 100,0 

Almoço 86,8 71,0 25,0 100,0 66,7 75,0 80,0 100,0 75,0 

Lanche manhã 79,5 80,6 100,0 100,0 100,0 83,3 40,0 - 100,0 

Café manhã 45,7 25,8 50,0 50,0 - - 60,0 100,0 25,0 

Jantar 13,2 12,9 - - - 25,0 - - 25,0 

Nenhuma 0,4 - - - - - - - - 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Norte (31), Acre (4), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (12), Rondônia (5), Roraima (1), Tocantins (4). 

 

Acredita-se que a falta da oferta de alimentação aos estudantes do 

Programa Mais educação pelas escolas é uma barreira a ser transposta por grande 

parte dos municípios/estados da Região Norte, tendo em vista que a alimentação é 

essencial para a permanência dos alunos no Programa. Sabe-se que muitos dos 

alunos participantes do PME são oriundos de famílias carentes, as quais veem o 

Programa como uma fonte de alimentação para seus filhos, uma vez que a escola 

lhes oferece, no mínimo, uma refeição diária. Nesse caso, depois das 

atividades/oficinas do Programa, a comida passa a ser um grande atrativo para que 

os alunos permaneçam matriculados no PME. Essa situação alerta para o fato de 

ainda existir uma parcela de estados/municípios na Região que não ofertam um 

número adequado de refeições (café da manhã, lanche e almoço) aos seus 

estudantes de tempo integral, uma vez que isso pode dificultar, ou mesmo impedir, a 

participação destes no Programa. 
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10.3 Espaços 

 

 

Outro fator que contribui para a realização do Programa Mais Educação é 

a questão dos espaços escolares. De acordo com a Tabela 14, pode-se constatar 

que, na Região Norte, um quantitativo considerável (48,4%) de estados/municípios 

fizeram reformas, adaptações e/ou ampliações dos espaços em até 25,0% das 

escolas participantes do Programa. A partir desse dado, é possível concluir que 

essas mudanças nos espaços escolares estão sendo realizadas de forma gradativa, 

para que as escolas possam receber, de forma adequada, os alunos de tempo 

integral. 

 

TABELA 14 – Ocorrência de reformas, adaptações e/ou ampliações dos espaços nas 
escolas participantes do Programa Mais Educação, no Brasil, Região Norte 
e em seus estados/municípios – 2013 

Ocorrência 
Brasil 

(%) 
Norte 
(%) 

AC 
(%) 

AP 
(%) 

AM 
(%) 

PA 
(%) 

RO 
(%) 

RR 
(%) 

TO 
(%) 

Sim, em até 25,0% das 
escolas 

38,0 48,4 - 50,0 33,3 75,0 40,0 - 50,0 

Sim, de 26,0% a 50,0% 
das escolas 

15,1 12,9 - - - 8,3 20,0 - 50,0 

Sim, de 51,0% a 75,0% 
das escolas 

11,6 6,5 25,0 - - 8,3 - - - 

Sim, de 76,0% a 100,0% 
das escolas 

12,0 19,4 - 50,0 66,7 8,3 20,0 100,0 - 

Não, as escolas já 
apresentavam 
infraestrutura adequada 

1,9 - - - - - - - - 

Não 17,8 12,9 75,0 - - - 20,0 - - 

Não sei 3,5 - - - - - - - - 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Norte (31), Acre (4), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (12), Rondônia (5), Roraima (1), Tocantins (4). 

 

Com a ampliação da jornada escolar, um dos principais aspectos da 

implantação do Programa Mais Educação, evidenciou-se a necessidade de uma 

reorganização dos espaços das escolas. Nessa perspectiva, na Tabela 15, pode-se 
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observar os tipos de espaços que mais passaram por reformas, adaptações e/ou 

ampliações nas escolares públicas da Região Norte participantes do PME.  

 

TABELA 15 – Espaços das escolas que mais passaram por reformas, adaptações e/ou 
ampliações a partir da implantação do Programa Mais Educação, no Brasil, 
na Região Norte e em seus estados/municípios – 2013 

Espaços 
Brasil 

(%) 
Norte 
(%) 

AC 
(%) 

AP 
(%) 

AM 
(%) 

PA 
(%) 

RO 
(%) 

RR 
(%) 

TO 
(%) 

Banheiros 55,6 55,6 100,0 50,0 66,7 58,3 75,0 - 25,0 

Salas de aula 54,0 59,3 100,0 50,0 - 66,7 75,0 100,0 50,0 

Pátios 49,0 40,7 100,0 50,0 33,3 41,7 - - 75,0 

Quadras de esportes 48,0 51,9 100,0 - - 58,3 50,0 100,0 75,0 

Refeitórios 47,0 51,9 100,0 50,0 33,3 50,0 75,0 - 50,0 

Hortas 41,4 40,7 100,0 - - 25,0 50,0 100,0 100,0 

Salas de multimídia 39,4 37,0 100,0 50,0 - 33,3 50,0 - 50,0 

Bibliotecas 32,8 40,7 100,0 50,0 - 58,3 25,0 - 25,0 

Laboratórios de 
ciências 

14,6 7,4 - - - - - - 50,0 

Auditórios 12,6 33,3 - 50,0 - 58,3 25,0 - - 

Salas de dinâmica de 
grupo 

11,1 11,1 - - - 16,7 - - 25,0 

Brinquedotecas 10,6 7,4 100,0 - - 8,3 - - - 

Vestiários 9,1 3,7 100,0 - - - - - - 

Outro(s) 4,5 3,7 - - - - 25,0 - - 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Norte (31), Acre (4), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (12), Rondônia (5), Roraima (1), Tocantins (4). 

 

Os dados revelam que os espaços escolares que mais tiveram 

modificações foram: a sala de aula (59,3%), os banheiros (55,6%), os refeitórios 

(51,9%) e as quadras de esporte (51,9%), seguidos pelos pátios e pelas bibliotecas 

e hortas, com um índice de 40,7% respectivamente. As reformas nas quadras de 

esportes e pátios demonstram a realização de oficinas/atividades esportivas e de 
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lazer, as quais estão em conformidade com um dos macrocampos do PME: “Esporte 

e Lazer”. 

Além dos espaços da escola, houve ainda a utilização de diversos 

espaços da cidade para a realização das oficinas/atividades do PME, na Região 

Norte. Conforme pode ser observado na Tabela 16, os espaços da cidade mais 

utilizados pelas escolas foram: os campos de futebol (76,0%), as quadras 

poliesportivas (68,0%), as praças públicas (64,0%), as associações comunitárias 

(60,0%) e os centros culturais e as instituições religiosas (52,0%). Isso demonstra a 

variedade de atividades oferecidas pelo Programa. 

 

TABELA 16 – Espaços das cidades mais utilizados para a realização das atividades do 
Programa Mais Educação, no Brasil, na Região Norte e em seus 
estados/municípios – 2013 

Espaços da cidade 
Brasil 

(%) 
Norte 
(%) 

AC 
(%) 

AP 
(%) 

AM 
(%) 

PA 
(%) 

RO 
(%) 

RR 
(%) 

TO 
(%) 

Campos de futebol 67,3 76,0 100,0 100,0 66,7 66,7 75,0 - 66,7 

Quadras 59,3 68,0 100,0 - 100,0 66,7 75,0 - 33,3 

Centros culturais 56,5 52,0 50,0 - 33,3 66,7 50,0 - 66,7 

Praças públicas 55,1 64,0 75,0 100,0 66,7 55,6 75,0 - 33,3 

Associações 
comunitárias 

47,7 60,0 25,0 100,0 33,3 88,9 25,0 - 66,7 

Cinemas 44,4 24,0 - - 33,3 11,1 50,0 - 66,7 

Instituições religiosas 37,9 52,0 25,0 50,0 33,3 66,7 75,0 - 33,3 

Parques 37,9 28,0 75,0 - 66,7 11,1 - - 33,3 

Museus 37,4 24,0 25,0 - 33,3 33,3 25,0 - - 

Espaços naturais (rios, 
praias, lagos, etc.) 

35,0 36,0 25,0 50,0 33,3 33,3 25,0 - 66,7 

Teatros 34,6 16,0 25,0 - 33,3 - 50,0 - - 

Bibliotecas públicas 30,4 20,0 75,0 - - 22,2 - - - 

Hortas 25,7 20,0 - 50,0 - 11,1 50,0 - 33,3 
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Espaços da cidade 
Brasil 

(%) 
Norte 
(%) 

AC 
(%) 

AP 
(%) 

AM 
(%) 

PA 
(%) 

RO 
(%) 

RR 
(%) 

TO 
(%) 

Jardim Zoológico 25,2 8,0 - - 33,3 11,1 - - - 

Estações ecológicas 24,3 20,0 25,0 - - 22,2 - - 66,7 

Feiras 24,3 16,0 25,0 - 33,3 11,1 - - 33,3 

Casas alugadas 20,1 32,0 50,0 - - 33,3 - - 100,0 

Empresas privadas 14,5 8,0 - - 33,3 - - - 33,3 

Jardim Botânico 14,5 12,0 - - 33,3 11,1 25,0 - - 

Salas de exposição 14,0 - - - - - - - - 

Casas cedidas 13,6 16,0 - 50,0 33,3 - 25,0 - 33,3 

Shoppings 13,6 12,0 - - - 11,1 25,0 - 33,3 

Galpões 12,1 8,0 - - - - 25,0 - 33,3 

Sedes de ONGs 11,7 8,0 - - 33,3 11,1 - - - 

Arquivos públicos 7,9 4,0 - - - - 25,0 - - 

Fundações 7,9 4,0 - - - 11,1 - - - 

Supermercados 6,1 4,0 - - - - - - 33,3 

Outro(s) 5,6 16,0 - - 33,3 11,1 - - 66,7 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (214), Norte (31), Acre (4), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (12), Rondônia (5), Roraima (1), Tocantins (4). 

 

A utilização dos espaços externos à escola também gerou a necessidade 

de passarem por reformas, adaptações e/ou ampliação.  
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GRÁFICO 9 – Realização de reformas, adaptações e/ou ampliação dos espaços das 
cidades destinados às práticas educativas, a partir da implantação do 
Programa Mais Educação, no Brasil, na Região Norte e em seus 
estados/municípios – 2013 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Norte (31), Acre (4), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (12), Rondônia (5), Roraima (1), Tocantins (4). 

 

No Gráfico 9, é apresentado o quantitativo das reformas/alterações 

realizadas nos espaços da cidade para abrigarem as oficinas/atividades do 

Programa Mais Educação. Observa-se que apenas 12,9% dos estados/municípios 

da Região Norte realizaram modificações nos seus espaços públicos, destacando os 

Estados do Pará e Tocantins, índice que não é muito inferior ao nacional (14,3%). 

Essa realidade é bem marcante tanto na Região quanto no País como um todo e 

denuncia a carência de recursos e a necessidade acumulada de reformas estruturais 

nas escolas públicas e nos espaços do entorno delas. 
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11 PARTICIPAÇÃO NA DEFINIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS 

EDUCAÇÃO 

 

 

As oficinas/atividades do Programa Mais Educação devem ser 

organizadas/desenvolvidas de acordo com os seguintes macrocampos: 

Acompanhamento Pedagógico; Educação Ambiental e Desenvolvimento 

Sustentável; Esporte e Lazer; Educação em Direitos Humanos; Cultura, Arte e 

Educação Patrimonial; Cultura Digital; Prevenção e Promoção da Saúde; 

Comunicação e uso de Mídias; Investigação no Campo das Ciências da Natureza; 

Educação Econômica/Economia Criativa. Dessa maneira, cabe à escola escolher os 

macrocampos e as atividades que os compõem, entretanto pelo menos uma 

atividade do macrocampo “Acompanhamento Pedagógico” deve ser realizada pela 

escola.  

No Gráfico 10, pode-se observar que, na Região Norte, há uma 

participação significativa dos educandos (41,9%) no processo de escolha dos 

macrocampos do Programa Mais Educação. Entre os estados do Norte, apenas no 

Amapá, não há participação dos educandos na definição dos macrocampos. 
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GRÁFICO 10 – Participação dos educandos na escolha dos macrocampos do Programa 
Mais Educação, no Brasil, na Região Norte e em seus estados/municípios 
– 2013 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Norte (31), Acre (4), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (12), Rondônia (5), Roraima (1), Tocantins (4). 
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No Gráfico 11, verifica-se que a participação dos educandos na escolha 

das oficinas/atividades do PME acontece em quase todos os estados da Região 

Norte, com exceção novamente do Amapá. Mesmo assim, o índice da Região 

(51,6%), nesse quesito, fica um pouco acima do nacional (50,4%). Ficam em 

destaque os Estados do Amazonas e de Roraima, com uma participação total dos 

alunos na definição das atividades do Programa a serem desenvolvidas em suas 

escolas.  
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GRÁFICO 11 – Participação dos educandos na escolha das oficinas/atividades do Programa 
Mais Educação, no Brasil, na Região Norte e em seus estados/municípios – 
2013 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Norte (31), Acre (4), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (12), Rondônia (5), Roraima (1), Tocantins (4). 

 

Além dos alunos, outros sujeitos internos ou externos à escola também 

participam do processo de definição das oficinas/atividades do Programa Mais 

Educação na Região Norte, dentre eles, destacam-se: os diretores de escola, os 

coordenadores pedagógicos, os professores comunitários e das escolas, os 

membros do Conselho Escolar e as pessoas da comunidade local. Além desses, 

vale destacar a participação significativa da família dos educandos nesse processo, 

com exceção do Estado de Roraima, onde essa participação não acontece (Tabela 

17). 
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TABELA 17 – Participação de outros sujeitos na escolha das oficinas/atividades do 
Programa Mais Educação, no Brasil, na Região Norte e em seus 
estados/municípios – 2013 

Sujeitos 
Brasil 

(%) 
Norte 
(%) 

AC 
(%) 

AP 
(%) 

AM 
(%) 

PA 
(%) 

RO 
(%) 

RR 
(%) 

TO 
(%) 

Diretor da Escola 96,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Coordenador 
Pedagógico 

84,1 96,8 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Coordenador do 
Programa Mais 
Educação na Secretaria 
de Educação  

73,3 58,1 75,0 - 33,3 66,7 40,0 100,0 75,0 

Professor Comunitário 72,9 80,6 100,0 100,0 100,0 58,3 100,0 100,0 75,0 

Professores da escola 70,9 77,4 50,0 100,0 66,7 75,0 100,0 100,0 75,0 

Membros do Conselho 
Escolar 

50,0 64,5 50,0 50,0 66,7 83,3 60,0 - 50,0 

Comunidade local 31,8 32,3 - 50,0 33,3 33,3 40,0 - 50,0 

Famílias 31,8 35,5 25,0 50,0 66,7 25,0 40,0 - 50,0 

Nenhum 0,4 - - - - - - - - 

Outro(s) 2,3 - - - - - - - - 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Norte (31), Acre (4), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (12), Rondônia (5), Roraima (1), Tocantins (4). 
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12 EDUCADORES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS 

 

 

Com a implantação do Programa Mais Educação nas escolas, o cenário 

educativo passa por variadas modificações em decorrência do desenvolvimento das 

oficinas/atividades do Programa tanto no “turno” como no contraturno escolar. Uma 

dessas modificações refere-se à inserção de novos profissionais na rotina das 

escolas, são eles: o Professor Comunitário e o Monitor. 

 

 

12.1 Professor Comunitário 

 

 

A condição para a implantação do Programa Mais Educação na escola é 

a de que haja a presença de um Coordenador do Programa na instituição de ensino, 

e essa função é exercida pelo Professor Comunitário.  

Apesar dessa condição para a adesão da escola ao Programa, nota-se 

que, no Brasil, ainda existem estados/municípios que não têm a presença de 

professores comunitários em suas escolas (17,4%). O mesmo pode ser dito da 

Região Norte, onde 22,6% das redes estaduais/municipais respondentes afirmaram 

não possuir um Coordenador do PME em suas instituições de ensino participantes 

do Programa, com destaque para os Estados do Acre, Pará e Tocantins (Gráfico 

12). No entanto, nos outros estados da Região, a presença do Professor 

Comunitário é absoluta.  
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GRÁFICO 12 – Presença do Professor Comunitário nas escolas participantes do Programa 
Mais Educação, no Brasil, na Região Norte e em seus estados/municípios – 
2013 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Norte (31), Acre (4), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (12), Rondônia (5), Roraima (1), Tocantins (4). 

 

A Tabela 18 mostra a carga horária dos professores comunitários nas 

escolas inscritas no Programa Mais Educação. Observa-se que, na Região Norte, 

50,0% desses profissionais já possuem uma carga horária de 40 horas semanais, 

índice que fica um pouco abaixo do nacional (58,7%). Apenas os Estados do Acre e 

de Roraima ainda não possuem professores comunitários com essa carga horária. 

Vale ressaltar que a carga horária desses educadores varia de 20 a 40 horas 

semanais. 
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TABELA 18 – Carga horária dos professores comunitários do Programa Mais Educação, no 
Brasil, na Região Norte e em seus estados/municípios – 2013 

Carga horária 
Brasil 

(%) 
Norte 
(%) 

AC 
(%) 

AP 
(%) 

AM 
(%) 

PA 
(%) 

RO 
(%) 

RR 
(%) 

TO 
(%) 

40 horas 58,7 50,0 - 100,0 66,7 33,3 60,0 - 100,0 

30 horas 4,3 4,2 50,0 - - - - - - 

20 horas 13,5 16,7 50,0 - 33,3 11,1 20,0 - - 

Varia de escola para 
escola 

19,2 20,8 - - - 44,4 20,0 - - 

Não sei 1,4 - - - - - - - - 

Outra 2,9 8,3 - - - 11,1 - 100,0 - 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (208), Norte (24), Acre (2), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (9), Rondônia (5), Roraima (1), Tocantins (2). 

 

Em relação à dedicação exclusiva dos professores comunitários ao PME, 

observa-se, na Tabela 19, que a Região Norte apresenta um percentual pequeno em 

relação ao do Brasil. Apenas 37,5% das redes estaduais/municipais de educação da 

Região possuem esses educadores com carga horária destinada exclusivamente ao 

Programa em todas as escolas. Além disso, é preocupante o fato de os Estados de 

Rondônia e Tocantins contarem com a dedicação exclusiva desses profissionais 

somente em algumas de suas escolas. E mais alarmante ainda é a existência de 

percentuais elevados de redes de ensino de alguns estados da Região nas quais 

não há dedicação exclusiva dos professores comunitários ao PME, uma vez que são 

estes os responsáveis pelo desenvolvimento das ações e oficinas/atividades do 

Programa nas escolas.  
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TABELA 19 – Destinação exclusiva da carga horária dos professores comunitários ao 
Programa Mais Educação, no Brasil, na Região Norte e em 
estados/municípios – 2013 

Dedicação exclusiva 
Brasil 

(%) 
Norte 
(%) 

AC 
(%) 

AP 
(%) 

AM 
(%) 

PA 
(%) 

RO 
(%) 

RR 
(%) 

TO 
(%) 

Sim, em todas as 
escolas 

70,2 37,5 50,0 50,0 66,7 44,4 - 100,0 - 

Sim, em algumas 
escolas 

16,3 45,8 50,0 50,0 - 33,3 80,0 - 100,0 

Não 12,0 16,7 - - 33,3 22,2 20,0 - - 

Não sei 1,4 - - - - - - - - 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Norte (31), Acre (4), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (12), Rondônia (5), Roraima (1), Tocantins (4). 

 

No que se refere à escolha dos professores comunitários do Programa 

Mais Educação para atuarem nas escolas, os manuais do Programa não descrevem 

como ela deveria ser realizada. Apesar disso, entende-se que o processo de escolha 

desse profissional deva ser transparente, democrático e realizado pela comunidade 

escolar, posto que é esse educador que vai conduzir a implementação do Programa 

na escola.  

Contudo, a análise dos dados da Tabela 20 permite afirmar que, na 

Região Norte, o processo seletivo do professor comunitário ainda não é tão 

democrático e transparente como deveria ser, pois ele é realizado dentro dos 

gabinetes de diretores e diretoras das unidades escolares, o que se configura em 

91,7% dos sistemas estaduais e municipais de ensino da Região, índice alto quando 

comparado ao nacional, que é de 79,8%. Assim, entende-se que essa prática 

antidemocrática, de indicação por questões e interesses pessoais, pode atrapalhar a 

condução do PME dentro da escola, podendo até prejudicar o alcance das metas de 

qualidade da aprendizagem e o envolvimento da comunidade escolar com o 

Programa. 
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TABELA 20 – Processos de seleção dos professores comunitários do Programa Mais 
Educação, no Brasil, na Região Norte e em seus estados/municípios – 2013 

Processos de seleção 
Brasil 

(%) 
Norte 
(%) 

AC 
(%) 

AP 
(%) 

AM 
(%) 

PA 
(%) 

RO 
(%) 

RR 
(%) 

TO 
(%) 

Indicação pela direção 
da escola 

79,8 91,7 100,0 100,0 33,3 100,0 100,0 100,0 100,0 

Indicação pela gestão 
da Secretaria de 
Educação 

40,4 33,3 100,0 - 33,3 44,4 - 100,0 - 

Análise curricular e/ou 
entrevista 

28,8 25,0 50,0 - - 44,4 20,0 - - 

Eleição pelo Colegiado 
da escola 

3,8 - - - - - - - - 

Eleição pelo Conselho 
Escolar 

3,8 - - - - - - - - 

Eleição pela Assembleia 
da escola 

1,4 - - - - - - - - 

Eleição pelo Comitê 
Local 

0,5 - - - - - - - - 

Não sei 1,0 - - - - - - - - 

Outro(s) 1,4 8,3 - - 33,3 - - - 50,0 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Norte (31), Acre (4), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (12), Rondônia (5), Roraima (1), Tocantins (4). 

 

Quanto aos critérios utilizados para a seleção dos professores 

comunitários, os dados da Tabela 21 revelam que, na Região Norte, a escolaridade 

não é um critério usado por todos, pois apenas 50,0% dos sistemas 

estaduais/municipais de ensino utilizam-no. Outro critério bastante adotado na 

escolha desse professor é a articulação dele com a comunidade local, o qual, na 

Região, obteve um percentual de 70,8%, índice maior que o nacional (68,3%), o que 

demonstra um valor de pertencimento desse profissional com a comunidade que 

abriga a escola participante do PME. E o critério mais usado por todos os estados da 

Região Norte é o que diz que o candidato ao cargo deve ser professor da rede de 

ensino (95,8%), índice que se encontra bem acima do nacional (77,9%). Ademais, a 

experiência do candidato ao cargo de Professor Comunitário no Programa Mais 

Educação também é um critério bem utilizado na Região Norte. 
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TABELA 21 – Critérios de seleção dos professores comunitários do Programa Mais 
Educação, no Brasil, na Região Norte e em seus estados/municípios – 
2013 

Critérios de seleção 
Brasil 

(%) 
Norte 
(%) 

AC 
(%) 

AP 
(%) 

AM 
(%) 

PA 
(%) 

RO 
(%) 

RR 
(%) 

TO 
(%) 

Professor da rede 77,9 95,8 100,0 100,0 100,0 100,0 80,0 100,0 100,0 

Articulação com a 
comunidade 

68,3 70,8 50,0 100,0 100,0 55,6 80,0 100,0 50,0 

Análise curricular 42,3 33,3 100,0 - 33,3 44,4 20,0 - - 

Escolaridade 38,5 50,0 100,0 - 66,7 77,8 20,0 - - 

Experiência no 
Programa Mais 
Educação 

29,8 54,2 50,0 50,0 66,7 66,7 40,0 - 50,0 

Morar na comunidade 18,8 25,0 100,0 50,0 33,3 22,2 - - - 

Não sei 2,4 4,2 50,0 - - - - - - 

Outro(s) 6,3 4,2 - 50,0 - - - - - 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Norte (31), Acre (4), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (12), Rondônia (5), Roraima (1), Tocantins (4). 

 

Sobre o vínculo empregatício dos professores comunitários do PME na 

Região Norte, os dados da Tabela 22 apontam que, em 95,8% das redes 

municipais/estaduais de ensino, esses educadores são efetivos da rede, o mesmo 

ocorrendo no Brasil, com um índice de 82,7%. Contudo, em alguns estados do 

Norte, esses profissionais ainda contam com contratos temporários (33,3%), o que 

chama a atenção para o desenvolvimento de políticas públicas de Educação Integral 

que façam garantir a efetividade dos professores comunitários do Programa Mais 

Educação nas redes públicas de ensino da Região Norte. 
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TABELA 22 – Vínculo empregatício dos professores comunitários do Programa Mais 
Educação, no Brasil, na Região Norte e em seus estados/municípios – 
2013 

Vínculo empregatício 
Brasil 

(%) 
Norte 
(%) 

AC 
(%) 

AP 
(%) 

AM 
(%) 

PA 
(%) 

RO 
(%) 

RR 
(%) 

TO 
(%) 

Efetivo da rede 82,7 95,8 100,0 100,0 100,0 88,9 100,0 100,0 100,0 

Contrato temporário 30,8 33,3 50,0 - - 55,6 20,0 - 50,0 

Estagiário (estudante de 
curso superior) 

5,3 4,2 - - - - 20,0 - - 

Estagiário (estudante de 
ensino médio) 

1,9 - - - - - - - - 

Não sei 2,4 - - - - - - - - 

Outro(s) 2,4 - - - - - - - - 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Norte (31), Acre (4), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (12), Rondônia (5), Roraima (1), Tocantins (4). 

 

 

12.2 Monitor 

 

 

O monitor é um importante educador na escola e tem a função de 

desenvolver as oficinas e atividades de Educação Integral do Programa Mais 

Educação. Nessa perspectiva, alguns critérios são observados no momento da 

seleção do monitor do PME. Assim, o candidato ao cargo deverá, preferencialmente, 

estar cursando o nível superior ou, dependendo da atividade que ele desenvolverá 

com os alunos (por exemplo, a capoeira, o grafite, o judô, entre outras), ele poderá 

ser da comunidade local, independentemente do seu grau de escolaridade.  

Os dados dispostos na Tabela 22, revelam que, na Região Norte, 96,8% 

das redes estaduais/municipais de ensino respeitam o critério de que o monitor 

precisa ter habilidades apropriadas para o desenvolvimento das atividades, sem ter 

necessariamente formação específica na área em que vai atuar, podendo 

desenvolver atividades como horta escolar, dança e outras. Esse índice acompanha 

a realidade nacional, que é de 92,3%, e esse critério de seleção do monitor está em 

consonância com o proposto nos manuais do PME. Outro critério bastante utilizado 
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é a formação técnica e/ou superior na área em que o monitor irá desenvolver as 

atividades, no qual a Região obteve um índice de 80,6%, também maior que o 

nacional (69,1%). Esse critério relaciona-se aos macrocampos do PME como, por 

exemplo: acompanhamento pedagógico e esporte e lazer. O critério “morar na 

comunidade” também é contemplado nos estados do Norte, com exceção de 

Roraima. 

 

TABELA 23 – Critérios de seleção dos monitores do Programa Mais Educação, no Brasil, na 
Região Norte e em seus estados/municípios – 2013 

Critérios de seleção 
Brasil 

(%) 
Norte 
(%) 

AC 
(%) 

AP 
(%) 

AM 
(%) 

PA 
(%) 

RO 
(%) 

RR 
(%) 

TO 
(%) 

Habilidades 
apropriadas para o 
desenvolvimento das 
atividades, sem 
formação específica na 
área 

92,3 96,8 100,0 100,0 100,0 91,7 100,0 100,0 100,0 

Formação técnica e/ou 
superior na área que 
irá desenvolver suas 
atividades 

69,1 80,6 75,0 100,0 100,0 100,0 60,0 100,0 25,0 

Morar na comunidade 55,3 61,3 75,0 50,0 66,7 66,7 80,0 - 25,0 

Outro(s) 6,1 3,2 - - - 8,3 - - - 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (246), Norte (31), Acre (4), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (12), Rondônia (5), Roraima (1), Tocantins (4). 

 

Sobre o perfil dos monitores do PME na Região Norte esse varia 

consideravelmente. No entanto, a maioria dos monitores é estudante universitário, 

representando 93,5% dos casos pesquisados, índice superior ao nacional, que é de 

89,9%.  
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TABELA 24 – Perfil dos monitores do Programa Mais Educação em estados/municípios no 
Brasil e na Região Norte – 2013 

Perfil 
Brasil 

(%) 
Norte 
(%) 

AC 
(%) 

AP 
(%) 

AM 
(%) 

PA 
(%) 

RO 
(%) 

RR 
(%) 

TO 
(%) 

Estudantes 
universitários 

89,9 93,5 100,0 50,0 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 

Educadores populares, 
moradores da 
comunidade 

80,2 77,4 75,0 100,0 66,7 66,7 80,0 100,0 100,0 

Moradores da 
comunidade 

61,6 67,7 75,0 50,0 66,7 75,0 60,0 100,0 50,0 

Arte-educadores 57,4 54,8 25,0 - 33,3 75,0 60,0 100,0 50,0 

Estudantes do Ensino 
Médio 

49,6 48,4 50,0 100,0 66,7 41,7 40,0 100,0 25,0 

Educadores populares, 
não moradores da 
comunidade 

41,5 45,2 50,0 - 33,3 58,3 40,0 100,0 25,0 

Professores da própria 
escola 

26,4 16,1 - - 33,3 8,3 40,0 - 25,0 

Professores 
aposentados 

25,2 25,8 - - 33,3 25,0 20,0 - 75,0 

Professores de outras 
escolas públicas 

21,7 12,9 - - - 8,3 20,0 100,0 25,0 

Professores de escolas 
particulares 

12,4 16,1 - - - 33,3 - - 25,0 

Não sei 0,8 - - - - - - - - 

Outro(s) 5,4 6,5 - 50,0 33,3 - - - - 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Norte (31), Acre (4), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (12), Rondônia (5), Roraima (1), Tocantins (4). 

 

Outro perfil que precisa ser destacado é a forte presença de moradores 

da comunidade atuando como monitores do Programa nas escolas do Norte 

(77,4%), o que manifesta o valor de pertencimento e intensa ligação da comunidade 

local com a escola, contudo ficando abaixo do índice do Brasil (89,9%). Um dado 

interessante a considerar é o do Estado do Tocantins, o qual possui um índice alto 

de professores aposentados atuando como monitores do Programa Mais Educação 

(75,0%), visto que o aposentado é um indivíduo com bagagem de conhecimento e 

experiência elevada, além de ser mais paciente e comprometido com o que faz, 

sendo assim uma figura exemplo para os alunos. 

 



Programa Mais Educação (PME): Impactos na Educação Integral e Integrada na Região Norte 

55 

13 FORMAÇÃO DOS SUJEITOS ENVOLVIDOS COM O PROGRAMA MAIS 

EDUCAÇÃO 

 

 

Compreende-se que a formação continuada dos profissionais da 

educação é primordial para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Logo, é 

imprescindível que o Professor Comunitário do Programa Mais Educação, o qual vai 

desenvolver as variadas oficinas/atividades do Programa para as comunidades 

escolar e local, seja contemplado com essa formação, com o intuito de atualizar seu 

conhecimento para melhor conduzir seu trabalho nas escolas. 

Assim, de acordo com os dados do Gráfico 13, na Região Norte, nota-se 

a preocupação da Secretaria de Educação em promover a formação dos 

professores comunitários do Programa Mais Educação (79,2%), com destaque para 

os Estados do Amapá, Amazonas e de Roraima, que alcançam a excelência no 

índice de formação de desses profissionais. 
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GRÁFICO 13 – Promoção de formação aos professores comunitários do Programa Mais 
Educação pela Secretaria de Educação, no Brasil, na Região Norte e em 
seus estados/municípios – 2013 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (207), Norte (31), Acre (4), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (12), Rondônia (5), Roraima (1), Tocantins (4). 
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Sobre a periodicidade na realização da formação continuada dos 

professores comunitários do Programa Mais Educação na Região Norte, ela ocorre 

com mais frequência semestralmente (42,1%). Nota-se que a frequência de 

formação desses profissionais ainda é bastante pequena, pois eles necessitam estar 

em constante formação para poder tirar dúvidas e conhecer melhor outras 

realidades de implantação do PME, para, assim, desenvolver o Programa com a 

eficiência e a qualidade esperadas. Isso fica mais evidente ao se comparar com a 

realidade nacional, que possui um índice de 33,9% referente à periodicidade mensal 

de formação desses educadores (Tabela 25). O mais alarmante é que, no Acre, 

seus professores comunitários não possuem formação periódica. 

 

TABELA 25 – Periodicidade na realização de formação dos professores comunitários do 
Programa Mais Educação, no Brasil, na Região Norte e em seus 
estados/municípios – 2013 

Periodicidade 
Brasil 

(%) 
Norte 
(%) 

AC 
(%) 

AP 
(%) 

AM 
(%) 

PA 
(%) 

RO 
(%) 

RR 
(%) 

TO 
(%) 

Mensal 33,9 10,5 - - - 12,5 33,3 - - 

Bimestral 16,4 21,1 - - 33,3 12,5 33,3 100,0 - 

Trimestral 6,7 5,3 - - - 12,5 - - - 

Semestral 18,8 42,1 - 100,0 66,7 25,0 33,3 - 100,0 

Anual 5,5 10,5 - - - 25,0 - - - 

Não há periodicidade 16,4 10,5 100,0 - - 12,5 - - - 

Outra 2,4 - - - - - - - - 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (165), Norte (19), Acre (1), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (8), Rondônia (3), Roraima (1), Tocantins (1). 

 

Assim como a formação do professor comunitário, entende-se que a do 

monitor também é primordial para um desenvolvimento mais eficiente do PME, pois 

esse seria o primeiro passo para se alcançar a qualidade nas oficinas/atividades 

ofertadas pelo Programa. Sabe-se que o monitor enfrenta, no âmbito escolar, 
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inúmeros problemas organizacionais, como, por exemplo, a própria carência de 

espaço físico, em algumas escolas, para o desenvolvimento das oficinas/atividades 

do PME. Desse modo, a formação continuada irá propor ao monitor conhecimentos 

teórico, prático e metodológico para lidar com as situação cotidianas, nas escolas, 

referentes ao Programa, além possibilitar que ele conheça melhor a proposta 

pedagógica da escola onde está atuando. 

Sobre a promoção de formação continuada destinada aos professores 

comunitários e aos monitores do PME, ofertada pela Secretaria de Educação, os 

dados do Gráfico 14 evidenciam que essa formação atinge 79,2% dos professores 

contra 51,6% dos monitores. Dessa maneira, nota-se que são necessárias mais 

ações destinadas à formação dos monitores na Região Norte, principalmente nos 

Estados do Acre, Pará, Rondônia e Tocantins, a exemplos dos outros estados, que 

promovem formação igualitariamente tanto aos professores comunitários como aos 

monitores. 
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GRÁFICO 14 – Promoção de formação aos professores comunitários e aos monitores do 
Programa Mais Educação pela Secretaria de Educação, no Brasil, na 
Região Norte e em seus estados/municípios – 2013 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Norte (31), Acre (4), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (12), Rondônia (5), Roraima (1), Tocantins (4). 

 

Sobre a periodicidade na realização de formação dos monitores do 

Programa Mais Educação na Região Norte, os dados da Tabela 26 demonstram que 
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a periodicidade que prevalece é a semestral (37,5%), ocorrendo com um índice 

superior ao nacional (30,4%). Nota-se que a frequência na formação dos monitores 

precisa também ser aumentada, para que eles avaliem melhor suas práticas, 

melhorando e aprimorando-as. Assim, a formação mensal desses profissionais é 

aconselhável, podendo ser ofertada tanto pela Secretaria de Educação como 

também pela coordenação pedagógica das escolas, com o objetivo de tirar dúvidas 

e orientá-los na condução melhor de suas práticas. 

 

TABELA 26 – Periodicidade na realização de formação dos monitores do Programa Mais 
Educação, no Brasil, na Região Norte e em seus estados/municípios – 2013 

Periodicidade 
Brasil 

(%) 
Norte 
(%) 

AC 
(%) 

AP 
(%) 

AM 
(%) 

PA 
(%) 

RO 
(%) 

RR 
(%) 

TO 
(%) 

Mensal 19,3 6,3 - - 33,3 - - - - 

Bimestral 13,7 6,3 - - - - 33,3 - - 

Trimestral 11,8 12,5 50,0 - - 25,0 - - - 

Semestral 30,4 37,5 - 50,0 66,7 25,0 33,3 100,0 - 

Anual 8,1 25,0 50,0 50,0 - - 33,3 - 100,0 

Não há periodicidade 11,8 12,5 - - - 50,0 - - - 

Outra 5,0 - - - - - - - - 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (161), Norte (16), Acre (2), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (4), Rondônia (3), Roraima (1), Tocantins (1). 

 

No que se refere à promoção de formação a outros profissionais 

vinculados ao PME, os quais também podem contribuir para a implantação e o 

desenvolvimento do PME dentro e fora do espaço escolar, dos 31 sistemas de 

ensino estaduais/municipais da Região Norte que responderam ao questionário, 

somente 38,7% promovem formação a esses profissionais, um índice bem menor 

que o nacional, que registra 50,0%. Os percentuais dos estados da Região que não 

ofertam essa formação são elevados, destacando-se os Estados do Amapá e de 

Roraima, com percentual de 100,0% respectivamente (Gráfico 15). 
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GRÁFICO 15 – Promoção de formação a outros profissionais vinculados ao Programa Mais 
Educação pela Secretaria de Educação, no Brasil, na Região Norte e em 
seus estados/municípios – 2013 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Norte (31), Acre (4), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (12), Rondônia (5), Roraima (1), Tocantins (4). 

 

Já em relação aos outros profissionais que são contemplados pela 

formação promovida pela Secretaria de Educação associada ao Programa Mais 

Educação na Região Norte, a Tabela 27 indica que o gestor escolar é o profissional 

mais contemplado (94,7%), o que não difere muito do nacional, contudo com um 

índice mais baixo, que é de 72,1%. Destaca-se que o professor/educador, o qual 

deveria participar com mais ênfase dessa formação, representa um percentual de 

apenas 21,1%, ou seja, esse profissional não recebe a formação que de fato deveria 

receber para poder conhecer e acompanhar, de forma mais eficiente, as atividades 

do PME. 
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TABELA 27 – Outros profissionais contemplados pela formação promovida pela Secretaria 
de Educação associada ao Programa Mais Educação, no Brasil, na Região 
Norte e em seus estados/municípios – 2013 

Profissionais 
Brasil 

(%) 
Norte 
(%) 

AC 
(%) 

AP 
(%) 

AM 
(%) 

PA 
(%) 

RO 
(%) 

RR 
(%) 

TO 
(%) 

Gestores das Escolas 72,1 94,7 100,0 50,0 50,0 100,0 125,0 100,0 100,0 

Supervisor/ 
Coordenador/ 
Orientador Pedagógico 

60,5 63,2 50,0 100,0 50,0 100,0 - - 100,0 

Professor/Educador 37,2 21,1 50,0 50,0 - 16,7 - - 50,0 

Pessoal de Apoio 22,5 15,8 - 100,0 - - - - 50,0 

Equipe da Secretaria 
de Educação 

20,2 21,1 - - 50,0 16,7 - 100,0 50,0 

Profissionais de áreas 
específicas 

12,4 - - - - - - - - 

Bolsistas 10,9 15,8 - - - - 75,0 - - 

Parceiros 3,1 10,5 - - 100,0 - - - - 

Equipes das 
Secretarias 

1,6 - - - - - - - - 

Comunidade escolar 0,8 - - - - - - - - 

Conselho Escolar 0,8 - - - - - - - - 

Não sei 0,8 - - - - - - - - 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (129), Norte (19), Acre (2), 
Amapá (2), Amazonas (2), Pará (6), Rondônia (4), Roraima (1), Tocantins (2). 

 

Tem-se a ciência de que, para se alcançar êxito no desenvolvimento do 

Programa Mais Educação, a comunidade escolar, como um todo, precisa se sentir 

envolvida e convocada para conduzir tal projeto. Nesse sentido, é de extrema 

importância que os demais profissionais da escola, assim como os da comunidade 

local que trabalham com os alunos do Programa, façam parte da formação ofertada 

pelas secretarias de educação da Região Norte.  
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14 MONITORAMENTO/AVALIAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 

 

 

No que se refere à criação de estratégias específicas para o 

monitoramento e a avaliação do Programa Mais Educação, elas são necessárias 

para saber como está ocorrendo a condução do PME nas escolas e para se ter 

ciência dos acertos que facilitam o processo e dos erros que impedem um 

desenvolvimento melhor do Programa.  

Assim, o Gráfico 16 aponta que 93,5% dos estados da Região Norte 

criaram estratégias para avaliar melhor o desenvolvimento do Programa, índice 

maior que o nacional, que registra 77,1%. É importante destacar que, no Amapá, 

Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre, o índice de criação de ações de 

monitoramento e/ou avaliação do Programa chega a 100,0%. 
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GRÁFICO 16 – Criação de estratégias específicas para monitoramento e/ou avaliação do 
Programa Mais Educação, no Brasil, na Região Norte e em seus 
estados/municípios – 2013 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Norte (31), Acre (4), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (12), Rondônia (5), Roraima (1), Tocantins (4). 
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15 IMPACTOS DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NAS 

DEMAIS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO 

 

 

No que se refere aos impactos das atividades do Programa Mais 

Educação nas demais escolas das redes estaduais/municipais de ensino que não 

implantaram o Programa, na Região Norte, nota-se que houve um pequeno impacto 

na organização do tempo escolar, com destaque para os Estados do Amazonas e de 

Roraima, os quais apresentem índices de 66,7% e 100,0% respectivamente (Gráfico 

17). 

 

 

GRÁFICO 17 – Impacto das propostas dos macrocampos do Programa Mais Educação na 
organização do tempo nas demais escolas das redes estaduais/municipais 
de ensino, no Brasil, na Região Norte e em seus estados/municípios – 2013 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Norte (31), Acre (4), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (12), Rondônia (5), Roraima (1), Tocantins (4). 
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16 MODIFICAÇÕES NAS ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

 

Já em relação às modificações nas estratégias de avaliação da 

aprendizagem nas redes estaduais/municipais de ensino resultantes da adesão ao 

Programa Mais Educação, na Região Norte, o percentual de respostas positivas 

chegou a 64,5% dos respondentes, um pouco maior que o nacional, que é de 58,1% 

(Gráfico 18). Contudo, destaca-se o baixo índice do Estado do Acre (25%), onde os 

respondentes afirmaram que essas estratégias não foram modificadas, além de 50% 

de seus municípios declararem não saber se houve ou não tais modificações. 
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GRÁFICO 18 – Modificações nas estratégias de avaliação da aprendizagem, nas redes 
estaduais/municipais de ensino, resultantes da adesão ao Programa Mais 
Educação, no Brasil, na Região Norte e em seus estados/municípios – 
2013 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Norte (31), Acre (4), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (12), Rondônia (5), Roraima (1), Tocantins (4). 

 

Pode-se afirmar que é imprescindível que se avalie a aprendizagem que o 

Programa Mais Educação está proporcionando aos alunos, com o intuito de saber se 

os objetivos e as metas estão sendo alcançados. Assim, é necessário o 

acompanhamento avaliativo do rendimento do aluno que frequenta o PME, bem 

como o de sua ampliação social e emocional. Nesse sentido, é preciso chamar a 



Programa Mais Educação (PME): Impactos na Educação Integral e Integrada na Região Norte 

64 

atenção para o controle social necessário nesse processo, pois o acompanhamento 

da sociedade é muito importante para que haja o pleno desenvolvimento desse 

Programa. 
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17 AÇÕES DO MEC PARA FORTALECIMENTO DO PROGRAMA MAIS 

EDUCAÇÃO 

 

 

Entende-se que apenas implantar o Programa Mais Educação nas 

escolas públicas do País não é suficiente para consolidá-lo como um Programa de 

Educação Integral, é preciso que se criem ações com o intuito de fortalecer e 

solidifica-lo.  

 

TABELA 28 – Demandas de ações do Ministério da Educação para fortalecimento do 
Programa Mais Educação, no Brasil, na Região Norte e em seus 
estados/municípios – 2013 

Demandas 
Brasil 

(%) 
Norte 
(%) 

AC 
(%) 

AP 
(%) 

AM 
(%) 

PA 
(%) 

RO 
(%) 

RR 
(%) 

TO 
(%) 

Ampliação da oferta de 
cursos de formação em 
Educação Integral 

91,1 93,5 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ampliação do número 
de reuniões para 
orientações técnicas 
sobre o PME 

80,6 90,3 100,0 50,0 66,7 100,0 100,0 100,0 75,0 

Realização de 
monitoramento e 
avaliação do PME 

70,2 93,5 75,0 100,0 100,0 91,7 100,0 100,0 100,0 

Elaboração e 
distribuição de um maior 
número de publicações 
sobre a Educação 
Integral 

67,1 67,7 75,0 50,0 66,7 66,7 80,0 100,0 50,0 

Participação de técnicos 
do MEC nas reuniões do 
Comitê Territorial 

58,1 48,4 25,0 50,0 33,3 41,7 80,0 100,0 50,0 

Outras 20,5 16,1 - - 33,3 - 40,0 100,0 25,0 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Norte (31), Acre (4), 
Amapá (2), Amazonas (3), Pará (12), Rondônia (5), Roraima (1), Tocantins (4). 

 

Nesse sentido, as demandas para que o Ministério da Educação crie 

ações para fortalecer o PME são várias. Dentre elas, a demanda pela oferta de 

cursos de formação em Educação Integral para os educadores do Programa foi a 

mais mencionada, dos 31 respondentes da Região Norte, 93,5% citaram esses 

cursos, índice um pouco maior que o nacional, que representa um percentual de 
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91,1%. Outra importante demanda para o fortalecimento do Programa, a qual está 

atrelada às reuniões de orientações técnicas sobre o PME (90,3%), é a distribuição 

de um maior número de publicações sobre a Educação Integral (67,7%), pois esses 

informativos favorecem o estudo teórico sobre a educação de tempo integral aos 

profissionais da educação que atuam no Programa. 
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18 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Na composição do Relatório Nacional acerca da pesquisa Programa Mais 

Educação: Impactos na Educação Integral e Integrada, a Região Norte apresenta 

dados significativos sobre o processo de implantação e implementação do Programa 

Mais Educação, uma política pública de Educação Integral. Nessa perspectiva, 

destacam-se alguns dados que desvendam esse processo, os quais consideraram 

os aspectos relativos aos sujeitos, ao financiamento, à gestão, às parcerias, à 

intersetorialidade e à infraestrutura das instituições públicas de ensino participantes 

do Programa.  

Alguns destaques da pesquisa na Região Norte são considerados como 

fatores preponderantes para a compreensão dos quadros local (estados e 

municípios) e nacional, que indicam ser o Programa Mais Educação uma estratégia 

a ser assumida como uma política pública, em uma Pátria Educadora, a qual avoca 

para si a responsabilidade pela oferta do direito de crianças e adolescentes à 

educação gratuita e integral, como fundamento de uma cidadania plena. 

Assim, destaca-se que, na Região Norte, apenas uma pequena parcela 

dos coordenadores do PME possuem formação completa em ensino superior. Isso 

mostra a urgência na criação de políticas públicas de formação inicial e continuada 

para os profissionais que atuam nos sistemas/redes estadual/municipais de 

educação da Região. Por outro lado, a busca pela continuidade da formação em 

nível de pós-graduação, por parte dos profissionais da educação, no Norte, 

apresentou-se superior à nacional, podendo indicar, talvez, que essa busca é mais 

do sujeito que “corre atrás” de sua formação do que de uma política nacional 

direcionada ao desenvolvimento formativo desses educadores. 

Quanto à articulação do PME com outros programas federais, na Região 

Norte, destaca-se a realizada com o Programa Bolsa Família, acompanhando a 

tendência nacional. Além desse, o Mais Educação articula-se com Programa 

Segundo Tempo e o Plano de Desenvolvimento da Escola, demonstrando que a 

Educação Integral, na perspectiva do Mais Educação, está integrada a políticas 

desenvolvidas em outros ministérios, pressupondo uma intersetorialidade em seu 

desenvolvimento   
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No âmbito das parcerias, a realidade local evidencia vínculos expressivos 

do PME com as associações comunitárias, igrejas e instituições de Ensino Superior, 

com índices maiores que os nacionais, evidenciando que a Região Norte se destaca, 

no cenário nacional, quanto às articulações e parcerias institucionais.  

Tais espaços são constantemente utilizados pelas escolas para 

desenvolverem as oficinas/atividades do Programa, o que se deve à precariedade 

de uma infraestrutura de qualidade no ambiente dessas instituições de ensino. Esse 

fato talvez explique e justifique a destinação dos recursos financeiros, seja do 

PDDE, seja do financiamento do PME, para a realização de ações como: consertos 

e manutenção de equipamentos e reformas dos espaços escolares, realidade 

presente em todos os estados da Região Norte.  

O destino dos recursos para melhoria do ambiente escolar para a oferta 

das ações do PME, na escola, destaca-se como elemento que pode indicar ser o 

PME um Programa indutor de políticas públicas de Educação Integral. A 

contrapartida oferecida aos parceiros do Mais Educação, a qual procede dos 

estados e municípios da Região Norte, alcança o percentual de 72,7% de 

complementação, índice maior que o nacional (53,3%). Isso é significativo para uma 

região do País que recebe complementação financeira da União para a execução da 

Educação Básica. 

Acredita-se que a participação da comunidade escolar seja fundamental 

para garantir tanto as estratégias de aceitabilidade ao PME e de escolha dos seus 

macrocampos quanto para manutenção/ampliação do Programa. Nesse sentido, a 

participação dos sujeitos, principalmente dos pais dos educandos. 

Portanto, esta pesquisa indica a necessidade de fortalecimento dos 

processos tanto de implantação do Programa Mais Educação, visando à expansão 

do Programa com seus objetivos, estratégias e metas, quanto de sua 

implementação, com escopo de aprimorar a qualidade da oferta, formação, 

monitoramento, avaliação e constituição de uma política pública nacional de 

Educação Integral que atenda, com qualidade, a população que depende 

exclusivamente da escola pública para educar suas crianças e adolescentes. 
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