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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 A Região Sul 

 

 

A Região Sul apresenta a menor área territorial dentre as regiões 

brasileiras. Com 576.774.310 km2, ocupa apenas 6,75% do território brasileiro e é 

formada pelos estados: Paraná (PR), Santa Catarina (SC) e Rio Grande do Sul (RS).  

A Região possui grande potencial hidrelétrico, destacando-se a usina de 

Itaipu, localizada no rio Paraná, na fronteira com o Paraguai.  

A população, em 2010, da Região Sul totalizava 27.386.891 habitantes, 

representando 14,95% da população do país, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2015, p. 34). A densidade demográfica é de 43,49 

habitantes por km2, sendo que 80,93% da população vivem no meio urbano. É uma 

Região marcada pelas sucessivas ondas de imigração, sendo encontrados traços 

marcantes da influência alemã, italiana e açoriana.  

A economia da Região foi inicialmente baseada na agropecuária, porém 

desenvolveu um importante parque industrial nas últimas décadas, cujos centros se 

encontram nas áreas metropolitanas das cidades de Porto Alegre, capital do Estado 

do Rio Grande do Sul, e de Curitiba, capital do Estado do Paraná. 

A produção agrícola utiliza modernas técnicas de cultivo, destacando-se o 

trigo, a soja, o arroz, o milho, o feijão e o tabaco entre os principais produtos 

comercializados. Na pecuária, encontram-se rebanhos de linhagens europeias 

(hereford e charolês). A suinocultura é praticada no oeste de Santa Catarina e no 

Estado do Paraná, onde ainda é significativa a prática do extrativismo, com extração 

de madeira de pinho. No Estado de Santa Catarina, encontra-se um grande número 

de frigoríficos de suínos, os quais produzem não apenas para o mercado interno 

mas também para exportação, além disso, ao sul do Estado, explora-se o carvão 

mineral.  

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que consta no Atlas Brasil 

2013 – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), calculado 

em 2010, aponta que o Brasil ocupa a 85ª posição dentre 186 países, apresentando 

0,730 de IDH. Já a média do IDH dos estados do Paraná (0,749), de Santa Catarina 
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(0,774) e do Rio Grande do Sul (0,746) aponta um índice de 0,756. Portanto, a 

Região Sul apresenta IDH superior à média do Brasil, apresentando também a 

melhor média de IDH dentre as regiões brasileiras (PNUD, 2015).  

Com relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), 

calculado para o ano de 2011, a Região Sul apresentava as seguintes médias para 

os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental: 5.4 e 4.2, valores esses superiores 

às respectivas médias nacionais, quais sejam: 4.1 e 3.7. Já em relação ao Ensino 

Médio, o Ideb da Região Sul se apresentava igual à média do Brasil (3.7) naquele 

ano (INEP, 2015). 

 

 

1.2 O Programa Mais Educação 

 

 

O número de municípios brasileiros atendidos pelo Programa Mais 

Educação (PME), no período de 2008 (ano de sua implantação) a 2013, passou de 

54 para 4.836, revelando um avanço na adesão ao referido Programa da ordem de 

8.855,5%, como se pode observar na Tabela 1. 

 

TABELA 1 – Programa Mais Educação no Brasil e na Região Sul – 2008-2013 

Localidades 

Anos 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Brasil 54 131 398 1.378 3.380 4.836 

Sul 10 17 80 239 519 907 

Fonte: Relatório Nacional: Programa Mais Educação: Impactos na Educação Integral e Integrada 
(BRASIL, 2013). 

 

A exemplo do ocorrido no contexto nacional, a Região Sul também 

apresentou, no período considerado, significativa evolução do número de municípios 

que implantaram o PME, atingindo 8.970% de crescimento, que praticamente 

espelha a evolução nacional. 

O aumento de adesões ao Programa Mais Educação pode estar 

associado a vários fatores: à clara intencionalidade do Governo Federal em ampliar 
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o número de municípios atendidos pelo PME1 no país; com isso, a uma maior 

divulgação do Programa, gerando, inclusive, um maior interesse da mídia sobre o 

tema; e, principalmente, à flexibilização dos critérios para ingresso das escolas 

públicas no Programa. Inicialmente, para ingressar no PME, foram consideradas as 

escolas que apresentavam baixo Ideb e que se localizavam em capitais, regiões 

metropolitanas e territórios marcados por situações de vulnerabilidade social e que 

requeriam uma maior convergência de políticas públicas. Posteriormente, foram 

incluídas as escolas localizadas em cidades-polo para o desenvolvimento regional e 

em estados com densidade populacional abaixo dos parâmetros anualmente 

estabelecidos. Em 2008, só foram aceitas cidades com mais de 200.000 habitantes; 

em 2009, com população acima de 163.000 habitantes; em 2010, acima de 90.000 

habitantes; e, em 2011, com mais de 18.800 habitantes (EDUCAR EM REVISTA, 

2015). Portanto, o aumento expressivo de adesões ao PME se relaciona com o seu 

acolhimento por parte dos municípios que, como a maioria no Brasil, apresentam 

população entre 20.000 e 90.000 habitantes. 

Conforme se pode verificar no Gráfico 1, o qual evidencia a dimensão da 

abrangência do PME em 2013, o número de municípios da Região Sul que 

implantou o PME foi inferior ao do nacional, perfazendo um percentual de 76,3% na 

Região e de 86,9% no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Vale destacar aqui que a adesão ao PME, por parte dos municípios, resulta da ocorrência de oferta, 

por parte do Governo Federal, dessa possibilidade. 
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GRÁFICO 1 – Programa Mais Educação no Brasil e na Região Sul – 2013 

Fonte: Relatório Nacional: Programa Mais Educação: Impactos na Educação Integral e Integrada 
(BRASIL, 2013). 

 

A Tabela 2, que possibilita dimensionar esta pesquisa no contexto da 

Região Sul, revela um alto índice de respostas ao questionário por parte das 

instâncias federadas que integram a Região.  

 

TABELA 2 – Dimensão da pesquisa sobre o Programa Mais Educação, no Brasil, na Região 
Sul e em seus estados/municípios – 2013 

Localidades 

Estados Municípios 

Estados com 
PME em 2010 

(Nº) 

Respondentes Municípios 
com PME em 

2010 (Nº) 

Respondentes 

(Nº) (%) (Nº) (%) 

Brasil 27 20 74,0 398 238 59,8 

Região Sul 03 02 66,7 80 52 65,0 

Fonte: Relatório Nacional: Programa Mais Educação: Impactos na Educação Integral e Integrada 
(BRASIL, 2013). 

Nota: Esses dados dizem respeito apenas aos questionários respondidos integralmente. 
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Os dados da Tabela 2 demonstram que, em 2010, o PME estava presente 

nos três estados da Região Sul, apesar de a rede estadual de ensino do Rio Grande 

do Sul não ter respondido ao questionário. Contudo, das 80 redes municipais de 

ensino do RS que contavam com o PME implantado no ano de 2010, 52 

responderam ao questionário, correspondendo a uma participação de 65,0% do total 

dessas redes no Estado. 

A Tabela 3 demonstra o número de estados e municípios que 

responderam ao questionário desta pesquisa.  

 

TABELA 3 – Retorno dos questionários aplicados aos estados/municípios da Região Sul – 
2013 

Retorno dos questionários 
Região Sul 

(Nº) 
PR 
(Nº) 

RS 
(Nº) 

SC 
(Nº) 

Respondidos integramente 54 16 28 10 

Respondidos parcialmente 2 1 1 - 

SUBTOTAL  56 17 29 10 

Não respondidos 10 3 5 2 

TOTAL 66 20 34 12 

Fonte: Todas as tabelas constantes neste relatório, daqui em diante, 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 Sul. 

Nota: Informação datada de 27 de março de 2013. 

 

Ainda sobre o retorno dos questionários aplicados na Região Sul, a 

Tabela 3 demonstra que 56 deles foram respondidos, dos quais 54 (96,4%) estavam 

integralmente preenchidos. Observando a participação dos estados, percebe-se que 

Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina foram responsáveis, respectivamente, 

por 51,8%, 30,4% e 17,8% dos questionários respondidos. 
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2 COORDENADORES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NAS 

SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO 

 

 

Os coordenadores do Programa Mais Educação que atuam junto às 

secretarias de educação dos estados e municípios da Região Sul se constituem um 

importante elo entre o Programa, as escolas e as redes públicas de ensino. Eles são 

responsáveis, dentre outras atividades: pela orientação das escolas quanto ao 

cumprimento das normas estabelecidas pelo Programa; pelo acompanhamento da 

seleção de monitores e professores comunitários nas escolas; pela formação dos 

educadores que atuam nos macrocampos do Programa nas escolas; bem como 

pelas orientações em relação à prestação de contas sobre a execução do Programa 

junto ao Ministério da Educação (MEC). Na publicação organizada por Jaqueline 

Moll para a Série Mais Educação: Caminhos para elaborar uma proposta de 

Educação Integral em Jornada Ampliada, do MEC, encontra-se a seguinte 

recomendação expressa: “A escolha de diretores e coordenadores pedagógicos por 

critérios técnicos é essencial, pois esses profissionais lideram o complexo processo 

de mobilização, articulação, debate de ideias, decisão e planejamento que resulta no 

Projeto Político Pedagógico da escola” (MOLL, 2012, p. 32). Sendo de grande 

responsabilidade a atuação desse profissional, considerou-se importante verificar a 

sua formação (Tabela 4), o seu vínculo empregatício (Tabela 5) e o seu tempo de 

permanência na gestão do Programa (Tabela 6). 
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TABELA 4 – Nível de escolaridade dos coordenadores do Programa Mais Educação, no 
Brasil, na Região Sul e em seus estados/municípios – 2013 

Nível de escolaridade 
Brasil 

(%) 
Sul 
(%) 

PR 
(%) 

RS 
(%) 

SC 
(%) 

Ensino Médio 1,2 3,7 6,3 3,6 - 

Ensino Superior em andamento ou 
inconcluso 

2,3 - - - - 

Ensino Superior concluído 12,8 5,6 - 10,7 - 

Pós-graduação lato sensu em andamento 

ou concluída 
71,7 85,2 87,5 78,6 - 

Mestrado em andamento ou concluído 11,2 5,6 6,3 7,1 100,0 

Doutorado em andamento ou concluído 0,8 - - - - 

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

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Sul (54), Paraná (16), 
Rio Grande do Sul (28) e Santa Catarina (10). 

 

A Tabela 4, que trata do nível de escolaridade do Coordenador do PME 

junto à secretarias de educação na Região Sul do Brasil, demonstra que a pós-

graduação lato sensu em andamento ou concluída correspondia, em 2013, à 

formação de 87,0% dos coordenadores do Paraná e de 78,0% dos do Rio Grande 

do Sul que responderam à pesquisa. Já em Santa Catarina, todos os coordenadores 

respondentes apresentavam Mestrado em andamento ou concluído. Porém, mesmo 

em meio a um nível de escolarização relativamente elevado, causa estranhamento 

que os estados que dispõem de uma rede grande de instituições de Ensino Superior 

pública e privada, como o Paraná e o Rio Grande do Sul, ainda contem com 

coordenadores com apenas a formação de Ensino Médio, mesmo que em pequena 

quantidade. 

A observação da Tabela 5 permite constatar que o comportamento dos 

dados associados ao vínculo empregatício dos coordenadores do PME 

(respondentes desta pesquisa) junto às secretarias de educação na Região Sul se 

assemelha ao nacional, que revela privilegiar os professores efetivos para o cargo 
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de Coordenador, o qual, em grande parte das vezes, vem acompanhado de uma 

função gratificada. 

 

TABELA 5 – Vínculo empregatício dos coordenadores do Programa Mais Educação, no 

Brasil, na Região Sul e em seus estados/municípios – 2013 

Vínculo empregatício 
Brasil 

(%) 
Sul 
(%) 

PR 
(%) 

RS 
(%) 

SC 
(%) 

Efetivo com função gratificada 47,7 61,1 75,0 57,1 50,0 

Efetivo sem função gratificada 34,9 29,6 25,0 28,6 40,0 

Contratado com função gratificada 5,8 - - - - 

Contratado sem função gratificada 3,9 - - - - 

Cedido com função gratificada 2,3 5,6 - 10,7 - 

Cedido sem função gratificada 1,9 3,7 - 3,6 10,0 

Outros 3,5 - - - - 

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

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Sul (54), Paraná (16), 
Rio Grande do Sul (28) e Santa Catarina (10). 

 

A Tabela 5 demonstra que 61,1% dos coordenadores do PME junto às 

secretarias de educação da Região Sul integram o quadro de efetivos da prefeitura 

ou do governo estadual e recebem função gratificada. É importante observar que o 

percentual de coordenadores efetivos com função gratificada na Região Sul é o 

maior dentre as regiões brasileiras, sendo também maior do que a média nacional, 

que é de 47,7%. Ao passo que 29,6%, embora efetivos, não recebem essa função 

de confiança, sendo menor que a média nacional, que é de 34,9%. 

A Tabela 6, que apresenta o tempo de experiência dos coordenadores do 

PME, revela que a grande maioria dos respondentes da Região Sul (64,9%) está a 

dois anos ou mais na função. 
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TABELA 6 – Tempo de atuação dos coordenadores do Programa Mais Educação, no Brasil, 
na Região Sul e em seus estados/municípios – 2013 

Tempo 
Brasil 

(%) 
Sul 
(%) 

PR 
(%) 

RS 
(%) 

SC 
(%) 

Menos de 1 ano 14,7 20,4 31,3 10,7 30,0 

De 1 ano a 1 ano e onze meses 17,8 14,8 6,3 14,3 30,0 

De 2 anos a 2 anos e onze meses 28,3 24,1 37,5 25,0 - 

De 3 anos a 3 anos e onze meses 26,0 27,8 18,8 35,7 20,0 

Quatro anos ou mais 13,2 13,0 6,3 14,3 20,0 

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

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Sul (54), Paraná (16), 
Rio Grande do Sul (28) e Santa Catarina (10). 

 

Observando-se os dados da Tabela 6 associados a cada um dos estados 

da Região Sul, constata-se que Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catariana, 

embora com significativa variabilidade, apresentam elevados percentuais de 

coordenadores do PME que estão na função há, pelo menos, dois anos: 75,0%, 

62,6% e 40,0%, respectivamente. 

Esses dados revelam que as redes públicas de ensino vêm buscando 

valorizar a experiência dos coordenadores mantendo-os por mais tempo na função, 

o que representa um ganho para o Programa, o qual passa a contar com gestores 

mais experientes nesse cargo. 
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3 PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E OUTRAS EXPERIÊNCIAS DE EDUCAÇÃO 

INTEGRAL 

 

 

O Programa Mais Educação, ao ser implantado em 2008, encontrou redes 

públicas estaduais e municipais de ensino que já desenvolviam experiências de 

jornada escolar ampliada. Pesquisa realizada anteriormente, em 2010, evidenciou 

que cerca de 500 estados/municípios que participaram do levantamento nacional 

realizavam experiências de ampliação da jornada escolar (BRASIL, 2015b). Esse 

mesmo levantamento apontou que, na Região Sul, foram localizadas cerca de 117 

redes públicas de ensino com essas experiências. 

O Gráfico 2, ao mesmo tempo que permite afirmar que, no Sul, a 

ampliação da jornada escolar já era uma realidade em 29,6% dos 

estados/municípios que participaram desta pesquisa, permite também constatar que 

o PME se constituiu, possivelmente, na primeira experiência desse tipo em 66,7% 

dos estados/municípios investigados. 
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GRÁFICO 2 – Presença de experiências de Educação Integral anteriores ao PME, no Brasil, 
na Região Sul e em seus estados/municípios – 2013  

Fonte: Todos os gráficos constantes neste relatório, daqui em diante, 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 Sul. 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Sul (54), Paraná (16), 
Rio Grande do Sul (28) e Santa Catarina (10). 
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É possível constatar, por meio da Tabela 7, que a maioria (68,8%) dos 

estados/municípios do Sul respondentes desta pesquisa vinha desenvolvendo uma 

única experiência, sendo que 25,0% contavam com duas experiências à época. 

 
TABELA 7 – Número de experiências de Educação Integral desenvolvidas anteriormente à 

implantação do Programa Mais Educação, no Brasil, na Região Sul e em seus 
estados/municípios – 2013 

Quantidade 
Brasil 

(%) 
Sul 
(%) 

PR 
(%) 

RS 
(%) 

SC 
(%) 

Uma 57,5 68,8 80,0 66,7 62,5 

Duas 20,0 25,0 - 33,3 37,5 

Três 11,3 6,3 20,0 - - 

Quatro ou mais 11,3 - - - - 

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

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (80), Sul (16), Paraná (5), 
Rio Grande do Sul (8) e Santa Catarina (3). 

 
A Tabela 8 destaca a relação estabelecida entre o Programa Mais 

Educação e as experiências anteriores de Educação Integral que os 

estados/municípios do Sul vinham desenvolvendo em suas redes públicas de 

ensino. 

O Paraná (40,0%) e o Rio Grande do Sul (63,6%) articularam as duas 

experiências, concentrando seus esforços na implementação de um projeto 

unificado de Educação Integral, enquanto, em Santa Catarina, a maioria de seus 

entes federados (75,0%) optou por manter a coexistência, em separado, das 

experiências de Educação Integral que realizava, e os demais fizeram a substituição 

da experiência pelo PME.  
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TABELA 8 – Destino das experiências de Educação Integral desenvolvidas anteriormente à 
implantação do Programa Mais Educação, no Brasil, na Região Sul e em seus 
estados/municípios – 2013 

O PME induziu a: 
Brasil 

(%) 
Sul 
(%) 

PR 
(%) 

RS 
(%) 

SC 
(%) 

Substituição da(s) experiência(s) pelo 
PME 

11,1 20,0 - 27,3 25,0 

Coexistência, em separado, da(s) 
experiência(s) com o PME 

17,4 25,0 20,0 9,1 75,0 

Articulação da(s) experiência(s) com 
o PME 

59,0 45,0 40,0 63,6 - 

Implementação de outra(s) 
experiência(s) de Educação Integral 

11,8 10,0 40,0 -  

Não sei 0,7 - - - - 

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

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (144), Sul (20), Paraná (5), 
Rio Grande do Sul (11) e Santa Catarina (4). 
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4 AÇÃO INTERSETORIAL E OUTRAS PARCERIAS 

 

 

4.1 Intersetorialidade 

 

 

A intersetorialidade é uma das características do Programa Mais 

Educação. Partindo dessa afirmação e considerando o que diz o texto Caminhos 

para elaborar uma proposta de Educação Integral em Jornada Ampliada, vale 

observar que, se, por um lado, “a setorialidade tem se apresentado como 

elemento de poder na disputa por recursos e espaços para a construção de 

políticas públicas específicas e eficientes” (BRASIL, 2015c, p. 28), por outro, ela 

fragmenta esse poder ao dividir recursos (humanos e financeiros) que poderiam 

ser compartilhados, potencializando os resultados de ações, programas e 

políticas governamentais. Ciente das contribuições e desafios da setorialidade, 

ainda de acordo com o texto, “é preciso ressaltar a intersetorialidade como 

característica de uma nova geração de políticas que orientam a formulação de 

uma proposta de Educação Integral e contribuem para a boa governança” 

(BRASIL, 2015c, p. 28). 

O Gráfico 3, partindo das reflexões anteriores, retrata a articulação do 

PME com outros programas do Governo Federal desenvolvidos na Região Sul 

do país. 
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GRÁFICO 3 – Articulação do Programa Mais Educação com outros programas do Governo 
Federal, no Brasil, na Região Sul e em seus estados/municípios – 2013 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Sul (54), Paraná (16), 
Rio Grande do Sul (28) e Santa Catarina (10). 

 

Os dados do Gráfico 3 demonstram que 74,1% dos estados/municípios 

que implantaram o PME na Região Sul apresentam articulação com outros 

programas desenvolvidos pelo Governo Federal, sendo que, no Rio Grande do Sul, 

esse percentual atinge 82,1%, seguido pelo Paraná (68,8%) e Santa Catarina 

(60,0%). Comparando com os resultados do Brasil, verifica-se que, nas experiências 

do PME realizadas na Região, ocorre uma média menor de articulação que nas 

experiências nacionais, que é de 82,6%. 

A Tabela 9 apresenta os programas do Governo Federal com os quais o 

PME apresenta articulação nos estados e municípios da Região Sul. Tal como no 

âmbito nacional, a Região apresenta uma articulação maior com os programas que 

têm origem no próprio Ministério da Educação – PDE-escola, PNAIC, PEA e EqP – e 

também com os de outros ministérios, como: o PBF, do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS); o PST, do Esporte (ME); e o PSE, da Saúde (MS). No 

entanto, observando-se os estados da Região Sul, percebe-se que, no Paraná, 

embora acuse significativo índice de articulação do PME com alguns programas do 
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Governo Federal, esse percentual é menor quando comparado aos estados de 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

 

TABELA 9 – Programas do Governo Federal articulados com o Programa Mais Educação, 
no Brasil, na Região Sul e em seus estados/municípios – 2013 

Programas 
Brasil 

(%) 
Sul 
(%) 

PR 
(%) 

RS 
(%) 

SC 
(%) 

Programa Bolsa Família (PBF) 83,1 97,5 90,9 100,0 100,0 

Programa Segundo Tempo (PST) 78,9 60,0 36,4 73,9 50,0 

Plano de Desenvolvimento da 
Escola (PDE-Escola) 

77,0 85,0 72,7 87,0 100,0 

Programa Saúde na Escola (PSE) 58,2 55,0 18,2 65,2 83,3 

Pacto Nacional pela Alfabetização 
na Idade Certa (PNAIC) 

56,3 80,0 45,5 91,3 100,0 

Programa Escola Aberta (PEA) 46,5 42,5 9,1 56,5 50,0 

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

38,0 52,5 36,4 60,9 50,0 

Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil (PETI) 

22,5 7,5 - 8,7 16,7 

Escola que Protege (EqP) 4,7 10,0 - 13,0 16,7 

Sentinela 1,9 2,5 - 4,3 - 

Outro(s) 5,6 10,0 27,3 4,3 - 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (213), Sul (54), Paraná (16), 
Rio Grande do Sul (28) e Santa Catarina (10). 

 

O Gráfico 4 apresenta como se deu a articulação entre o Programa Mais 

Educação e os outros programas, ações e políticas que vinham sendo 

desenvolvidos pelos estados e municípios da Região Sul, tendo em vista que a 

busca pelo fortalecimento do PME levou o MEC a recomendar que o Programa 

fosse desenvolvido de forma articulada com os demais em execução. 
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GRÁFICO 4 – Articulação do Programa Mais Educação com outros programas, ações e 
políticas desenvolvidos no âmbito do estado/município, no Brasil, na Região 
Sul e em seus estados/municípios – 2013 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Sul (54), Paraná (16), 
Rio Grande do Sul (28) e Santa Catarina (10). 

 

O Gráfico 4 revela que, na Região Sul, 46,3% dos respondentes 

afirmaram que o PME vem se articulando com outros programas, ações e políticas 

desenvolvidos no âmbito do próprio estado/município. Em relação aos estados do 

Sul, chama a atenção o fato de 60,0% dos respondentes de Santa Catarina terem 

afirmado que essa articulação não ocorre, cabendo destacar também que 17,0% dos 

respondentes do Rio Grande do Sul e 10,0% dos de Santa Catarina têm afirmado 

não saber se a referida articulação existe. As informações de que o PME não está 

articulado com outros programas, ações e políticas, quer do Governo Federal, quer 

dos governos subnacionais, contraria o indicativo de valorização e de promoção da 

intersetorialidade e a integração do Programa no âmbito das políticas públicas.  

 

A governança requer, do Estado, a capacidade de coordenar os 
atores sociais e políticos envolvidos, dotados de poder e legitimidade 
no processo decisório de políticas públicas. Além de fortalecer 
contextos democráticos, deve poder alcançar objetivos comuns a um 
menor custo, o que potencializa novas ações. Para tanto, a atuação 
intersetorial é indispensável. (BRASIL, 2015c, p. 28). 
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O Gráfico 5 demonstra a prioridade de atendimento dada pelo Programa 

Mais Educação aos alunos contemplados pelo Programa Bolsa Família, visto que 

esses alunos são os que apresentam maior vulnerabilidade social e econômica.  
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GRÁFICO 5 – Prioridade de atendimento aos educandos contemplados pelo Programa 
Bolsa Família no Programa Mais Educação, no Brasil, na Região Sul e em 
seus estados/municípios – 2013 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Sul (54), Paraná (16), 
Rio Grande do Sul (28) e Santa Catarina (10). 

 

É possível perceber, por meio dos dados do Gráfico 5, que a maioria dos 

respondentes da Região Sul (79,6%) afirma que os alunos contemplados com o 

Programa Bolsa Família apresentam prioridade para inscrição no PME. Observando-

se os estados, verifica-se que o Paraná apresenta a maior prioridade de 

atendimento dos alunos do PBF, com o percentual de 87,5%, seguido pelo Rio 

Grande do Sul, onde essa prioridade é de 82,1%, e por Santa Catarina, com 

percentual de 60,0%. Ainda assim, os estados do Rio Grande do Sul e do Paraná 

apresentam percentuais maiores de vinculação dos dois programas do que os do 

Brasil. Chama também a atenção o fato de, no Estado de Santa Catarina, cerca de 

30% dos coordenadores do PME desconhecerem a ocorrência, ou não, de 

vinculação dos programas. Essa informação deve ter relação com o alto grau de 

coordenadores com pouco tempo de exercício na função: menos de um ano até um 

ano e onze meses, o que ocorre com 60,0% dos coordenadores desse Estado.  
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A Tabela 10 apresenta o percentual de escolas que priorizam a inscrição 

dos participantes do Programa Bolsa Família no Programa Mais Educação, em 

estados e municípios da Região Sul. 

 

TABELA 10 – Escolas que priorizam a inserção de educandos participantes do Programa 
Bolsa Família no Programa Mais Educação, no Brasil, na Região Sul e em 
seus estados/municípios – 2013 

Escolas 
Brasil 

(%) 
Sul 
(%) 

PR 
(%) 

RS 
(%) 

SC 
(%) 

Parte das escolas 87,4 90,7 85,6 95,7 83,3 

Todas as escolas 9,5 9,3 14,3 4,3 16,7 

Não sei 3,2 - - - - 

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

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (190), Sul (43), Paraná (16), 
Rio Grande dos Sul (28) e Santa Catarina (10). 

 

Na Tabela 10, verifica-se, na Região Sul, um percentual superior ao do 

Brasil em relação aos estados/municípios onde parte das escolas considera a 

prioridade de participação no PBF entre seus critérios de inclusão de alunos no 

PME. No que se refere aos estados, observa-se que, em Santa Catarina, esse 

critério é mais respeitado, estando presente em todas as escolas que aderiram ao 

PME, em 16,7% dos seus entes federados.  

 

 

4.2 Outras parcerias 

 

 

Para se desenvolver uma Educação Integral de qualidade, é preciso 

conhecer um de seus principais pressupostos:  

 

A educação não se esgota no espaço físico da escola, nem no tempo 
de 4 ou 7 horas ou mais. E a Educação realiza seu compromisso 
ético com a inclusão social quando se promovem articulações e 
conveniências entre programas e serviços públicos, entre 
organizações governamentais e não-governamentais (sic), entre 
espaços escolares e não-escolares (sic). (Grifo do autor). (BRASIL, 

2015c, p. 39).  
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Portanto, contar com parcerias é uma das formas sugeridas para se dar 

conta da formação das novas gerações, como bem expressa o ditado africano: “É 

preciso toda uma aldeia para educar uma criança”.  

Sob essa perspectiva, as Tabelas 11 e 12 apresentam as parcerias que o 

PME desenvolveu nas comunidades das escolas da rede pública de ensino dos 

estados e municípios da Região Sul, bem como as contrapartidas oferecidas a esses 

parceiros.  

 

TABELA 11 – Parcerias do Programa Mais Educação, no Brasil, na Região Sul e em seus 
estados/municípios – 2013 

Parcerias 
Brasil 

(%) 
Sul 
(%) 

PR 
(%) 

RS 
(%) 

SC 
(%) 

Pessoas da comunidade 75,3 65,9 63,6 63,6 75,0 

Associação(ões) comunitária(s) 66,3 58,5 36,4 77,3 37,5 

Igreja(s) 64,2 58,5 54,5 63,6 50,0 

Instituição(ões) de Ensino Superior 42,6 41,5 36,4 36,4 62,5 

Centro(s) cultural(is) 40,0 39,0 36,4 45,5 25,0 

Clube(s) 38,4 29,3 18,2 31,8 37,5 

Parque(s) 30,5 39,0 36,4 45,5 25,0 

Centro(s) social(is) 27,4 22,0 0,0 31,8 25,0 

ONG(s) 26,3 26,8 27,3 18,2 50,0 

Academia(s) 25,8 22,0 9,1 31,8 12,5 

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

23,7 24,4 27,3 27,3 12,5 

Espaço(s) militar(es) 17,9 12,2 - 18,2 12,5 

Museu(s) 14,2 19,5 27,3 18,2 12,5 

Outra(s) 13,2 19,5 36,4 13,6 12,5 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (190), Sul (41), Paraná (11), 
Rio Grande dos Sul (22) e Santa Catarina (8). 
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A Tabela 11 demonstra, tal como no contexto nacional, que, no Sul, o 

maior índice das parcerias do PME ocorre com pessoas da comunidade (65,9%), 

seguido pelas parcerias com as associações comunitárias e igrejas (58,5% ambas). 

Observando-se os estados, verifica-se a presença maior de outros parceiros, como 

as instituições de Ensino Superior (62,5%), as ONG(s) e igrejas (50,0% ambas) e os 

clubes e associações comunitárias (37,5% ambos), em Santa Catarina. Já no 

Paraná, os principais parceiros são: pessoas da comunidade (63,6%), igrejas 

(54,5%), parques, centros culturais e instituições de Ensino Superior (36,4% os três). 

Por sua vez, no Rio Grande do Sul, verifica-se uma alta porcentagem de parcerias 

com as associações comunitárias (77,3%), pessoas da comunidade e igrejas (63,6% 

as duas) e centros culturais e parques (45,5% ambos). 

 

TABELA 12 – Contrapartida do estado/município aos parceiros do Programa Mais 
Educação, no Brasil, na Região Sul e em seus estados/municípios – 2013 

Ofereceu alguma 
contrapartida? 

Brasil 
(%) 

Sul 
(%) 

PR 
(%) 

RS 
(%) 

SC 
(%) 

Sim, a todos os parceiros 14,2 17,1 18,2 13,6 25,0 

Sim, a alguns parceiros 35,3 36,6 27,3 45,5 25,0 

SUBTOTAL 49,5 53,7 45,5 59,1 50,0 

Não 47,9 46,3 54,5 40,9 50,0 

Não sei 2,6 - - - - 

SUBTOTAL 51,5 46,3 54,5 40,9 50,0 

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

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (190), Sul (41), Paraná (11), 
Rio Grande dos Sul (22) e Santa Catarina (8). 

 

Em relação à Tabela 12, é importante destacar que 53,7% dos 

estados/municípios da Região Sul que responderam à pesquisa oferecem 

contrapartida a todos, ou a alguns, dos parceiros do PME, o que é superior à média 

nacional (49,5%). Porém, destaca-se também que é grande, no Sul, a porcentagem 

de parceiros do PME que não recebem qualquer contrapartida (46,3%). 
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Além disso, 17,1% dos estados/municípios respondentes da Região Sul 

revelaram oferecer contrapartida a todos os parceiros do PME, índice que supera a 

média nacional (14,2%). Convém observar ainda que o Rio Grande do Sul foi o 

Estado que mais ofereceu contrapartida a alguns dos parceiros do Programa Mais 

Educação (45,0%). 

A Tabela 13 mapeia os tipos de contrapartida oferecidos a esses 

parceiros na Região Sul. 

 

TABELA 13 – Tipo de contrapartida oferecida aos parceiros do Programa Mais Educação, 
no Brasil, na Região Sul e em seus estados/municípios – 2013 

Contrapartida 
Brasil 

(%) 
Sul 
(%) 

PR 
(%) 

RS 
(%) 

SC 
(%) 

Reformas/manutenções dos espaços 
das escolas 

55,3 54,5 40,0 53,8 75,0 

Serviços gerais 52,1 54,5 40,0 61,5 50,0 

Pagamento de estagiários 27,7 45,5 60,0 30,8 75,0 

Pagamento de pró-labore 16,0 4,5 20,0 - - 

Bolsas para discentes universitários 9,6 9,1 - 7,7 25,0 

Redução de imposto/incentivo fiscal 8,5 4,5 - 7,7 - 

Outra(s) 5,3 4,5 - 7,7 - 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (94), Sul (22), Paraná (5), 
Rio Grande dos Sul (13) e Santa Catarina (4). 

 

Os dados da Tabela 13 permitem verificar que, tal como no contexto 

nacional, as contrapartidas oferecidas aos parceiros do PME se direcionaram para: 

reforma e manutenção de espaços, serviços gerais e pagamento de estagiários, as 

quais são justamente as despesas que podem ser executadas com os recursos do 

PDDE/Educação Integral. 
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5 PARTICIPAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 

 

 

O Programa Mais Educação se apresenta como condutor de novas 

oportunidades educativas que se organizam a partir de “comunidades de 

aprendizagem”.  

 

A escola se transforma em uma comunidade de aprendizagem 
quando existe um propósito comum, definido coletivamente por todos 
os envolvidos – educadores, estudantes, funcionários, familiares, 
representantes da comunidade em que a escola se localiza – de 
promover a formação integral [...] das crianças, dos jovens e 

também dos adultos. (Grifo do autor). (BRASIL, 2015c, p. 12).  

 

Esse foi um dos motivos que nos levou a indagar sobre a participação da 

comunidade escolar no processo de implementação do PME, expressa no Gráfico 6, 

bem como sobre a forma como se dava essa participação (Tabela 14).  
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GRÁFICO 6 – Participação da comunidade escolar no processo de implementação do 
Programa Mais Educação, no Brasil, na Região Sul e em seus 
estados/municípios – 2013 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Sul (54), Paraná (16), 
Rio Grande do Sul (28) e Santa Catarina (10). 
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O Gráfico 6 demonstra que, na Região Sul, a participação da comunidade 

escolar no processo de implementação do Programa Mais Educação ocorre em 

todos os entes federados tanto no Paraná quanto em Santa Catarina, e, no Rio 

Grande do Sul, ela ocorre em 89,3% deles.  

 

TABELA 14 – Formas de participação da comunidade escolar no processo de 
implementação do Programa Mais Educação, no Brasil, na Região Sul e 
em seus estados/municípios – 2013 

Formas de participação 
Brasil 

(%) 
Sul 
(%) 

PR 
(%) 

RS 
(%) 

SC 
(%) 

Reunião(ões) do Conselho Escolar 62,1 56,9 75,0 90,0 10,0 

Assembleia(s) geral(is) da escola 49,8 58,8 50,0 30,0 70,0 

Articulação entre escolas 44,7 39,2 18,8 80,0 20,0 

Reuniões da comunidade escolar 12,3 7,8 6,3 8,0 10,0 

Outra(s)(1) 8,9 23,5 25,0 80,0 20,0 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (235), Sul (51), Paraná (16), 
Rio Grande do Sul (25) e Santa Catarina (10). 

(1) 
Outras formas de participação da comunidade escolar que foram citadas pelos respondentes da 
Região Sul: Reuniões de orientação/acompanhamento da Secretaria Municipal de Educação 
(SMED), citada por todos os estados; Paraná: Escola de pais; Santa Catarina: Articulação de 
parcerias; Rio Grande do Sul: Escolha das atividades, Reuniões com parceiros, Reuniões do 
Comitê Municipal do PME. 

 
Na Tabela 14, observa-se que a maior participação da comunidade 

escolar, no Sul, se dá por meio das assembleias gerais da escola (58,8%) e das 

reuniões do Conselho Escolar (56,9%). Já nos estados do Paraná e do Rio Grande 

do Sul, as reuniões do Conselho Escolar se apresentam como a forma de maior 

participação da comunidade escolar, com 75,0% e 90,0% respectivamente. Em 

Santa Catarina, as assembleias gerais da escola são apontas como a forma de 

maior participação da comunidade escolar, com 70,0%. Merece destaque o Rio 

Grande do Sul, o qual apresentou um elevado percentual (80,0%) de respondentes a 

evidenciarem que a participação da comunidade escolar se dá por “outras” formas, 

diferentes daquelas apontadas no questionário, dentre elas, é possível constatar as 

reuniões com o Comitê Municipal do PME, dado que não aparece nos outros dois 

estados, embora a organização dos comitês do Programa Mais Educação seja uma 

das recomendações presentes no documento Programa Mais Educação: Passo a 

Passo (BRASIL, 2015).  
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6 GESTÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

 

O processo de gestão do Programa Mais Educação exigiu ajustes em 

diferentes dimensões do trabalho e das responsabilidades atribuídas aos 

sistemas/redes estaduais/municipais de ensino com vistas à implementação da 

Educação Integral. Nesse sentido, da mesma forma que a tendência apresentada 

nacionalmente, no contexto da Região Sul, na medida em que o número de 

municípios e escolas participantes do Programa Mais Educação foi sendo ampliado, 

o Programa também foi sendo incorporado aos planejamentos de gestão e às 

normatizações locais ou regionais, bem como demandou a criação de setores 

específicos para atuar na reorganização estrutural da gestão da Educação 

necessária. Na Região Sul, dos 56 municípios que responderam à pesquisa, 47 

(83,9%) incluíram o Programa Mais Educação em seus planejamentos de gestão. 

Essa realidade denota que há um processo de indução de mudanças na realidade 

das políticas públicas de Educação Integral e que novos elementos emergem da 

complexidade desse contexto. 

Em relação à criação de setores específicos que tratam da gestão do 

Programa Mais Educação nas secretarias estaduais e municipais de educação da 

Região Sul, 20,4% dos coordenadores responderam positivamente. A análise da 

Tabela 15 nos permite perceber que, na Região Sul, o Programa impulsionou a 

criação de unidades organizacionais direta e estritamente vinculadas ao próprio Mais 

Educação, ou à Educação Integral de forma mais ampla, as quais foram designadas 

como: Coordenadoria, Coordenação, Gerência, Diretoria, Divisão, Departamento, 

Núcleo ou Setor. Mais especificamente, no Estado do Rio Grande do Sul, foram 

encontradas designações como: Superintendência, Coordenadoria, Coordenação, 

Gerência, Departamento ou Seção de Programas e Projetos (49,9%).  
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TABELA 15 – Setor específico de Educação Integral criado em decorrência da implantação 
do Programa Mais Educação, no Brasil, na Região Sul e em seus 
estados/municípios – 2013 

Unidade organizacional 
Brasil 

(%) 
Sul 
(%) 

PR 
(%) 

RS 
(%) 

SC 
(%) 

Coordenadoria/Coordenação/Gerência/ 
Diretoria/Divisão/Núcleo ou Setor de 
Educação Integral 

43,7 36,4 66,7 33,4 50,0 

Coordenadoria/Coordenação/Departamento 
ou Setor do Mais Educação 

19,7 27,3 33,3 16,7 50,0 

Superintendência/Coordenadoria/ 
Coordenação/Gerência/Departamento ou 
Seção de Programas e Projetos 

23,9 36,4 - 49.9 - 

Outros 12,7 - - - - 

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

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (71), Sul (11), Paraná (3), 
Rio Grande do Sul (6) e Santa Catarina (2). 

 

Os dados apontam que, independentemente das designações atribuídas 

por cada um dos estados da Região Sul, a adesão ao Programa Mais Educação 

possibilitou, ou demandou, uma reorganização nas secretarias de educação. A 

forma como esses setores se articulam com as demais ações da gestão pública 

educacional ainda parece ser um aspecto desafiante para superar uma interpretação 

fragmentada do Programa Mais Educação, pois a integralidade pressupõe a 

existência de ações conjuntas e articuladas para a formação dos sujeitos. 
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7 COMITÊS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

 

Os comitês de Educação Integral se constituem importantes instâncias de 

estímulo à participação da cidadania e de representação de diferentes coletividades. 

Organizados sob diferentes abrangências e responsabilidades, os Comitês 

Metropolitano/Territorial e Local possuem um papel importante na articulação das 

experiências e ações tanto locais como regionais, bem como no planejamento de 

propostas coletivas para o fortalecimento da Educação Integral. 

Dos estados da Região Sul, 53,7% dos respondentes constituíram seus 

comitês metropolitanos/territoriais. Desses, o Rio Grande do Sul apresentou o maior 

número de experiências de constituição desses comitês, ou seja, eles foram 

organizados em 67,9% dos entes federados. No caso da Região Sul e seguindo a 

mesma tendência nacional, nem todos os comitês constituídos se mantêm em 

funcionamento. Mesmo assim, o índice de continuidade dos comitês nessa Região é 

maior do que o nacional (81,5%), pois alcança 86,2% dos estados/municípios. No 

Rio Grande do Sul, o índice de permanência dos comitês chega a 94,7%, o que 

denota um esforço de fortalecimento das ações dessas instâncias de participação. 

Em relação à criação dos comitês locais do Programa Mais Educação, os 

dados desta pesquisa nos permitem perceber que, nos estados da Região Sul, 

29,6% dos respondentes afirmaram que os comitês locais foram constituídos. A 

Tabela 16 apresenta um panorama mais detalhado dessa realidade nos estados da 

Região Sul. 
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TABELA 16 – Características dos comitês locais de Educação Integral, no Brasil, na Região 
Sul e em seus estados/municípios – 2013 

Características 
Brasil 

(%) 
Sul 
(%) 

PR 
(%) 

RS 
(%) 

SC 
(%) 

Presença de normatizações já instituídas ou em 
tramitação, associadas à criação do Comitê Local 

33,7 75,0 75,0 66,6 100,0 

Contribuiu/vem contribuindo para a formulação de 
um plano de ação voltado para o PME 

78,3 56,3 50,0 78,9 33,0 

Estados/municípios em que o Comitê Local 
acompanha outras experiências de Educação 
Integral(1) 

50,6 43,8 50,0 33,3 66,7 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (83), Sul (16), Paraná (4), 
Rio Grande do Sul (9) e Santa Catarina (3). 

(1) 
Essa pergunta abrangeu exclusivamente os sistemas/redes estaduais/municipais de ensino que 
desenvolviam outras experiências de Educação Integral. 

 

Os dados da Tabela 16 demonstram que, dos 16 comitês locais criados 

na Região Sul, 9 (56,3%) foram considerados contributivos para a formulação de um 

plano de ações associado ao Programa Mais Educação e que suas atribuições 

tiveram direta relação com as ações de monitoramento e planejamento coletivo das 

iniciativas do Programa. Em relação às normatizações relacionadas à criação dos 

comitês locais da Região Sul, em 75,0% dos estados/municípios, elas estão 

consolidadas ou em tramitação. 

Sobre a composição dos comitês locais, a Tabela 17 revela que os 

diretores de escolas públicas integram esses comitês em 75,0% dos 

estados/municípios da Região Sul, com destaque para os estados do Paraná e de 

Santa Catarina, onde os diretores fazem parte de todos os comitês locais. No Estado 

de Santa Catarina, o profissional responsável pela Unidade Executora (UEx) do 

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e o Professor Comunitário também 

compõem os comitês locais em 100,0% dos entes federados. A participação 

comunitária mais destacada pode ser notada no Estado do Paraná, onde há a 

participação de pais de estudantes e representantes de professores em 100,0% dos 

comitês, além de representantes da comunidade e de professores comunitários 

(75,0%). Também chama a atenção que a participação de estudantes nos comitês 

foi identificada apenas nos entes federados do Rio Grande do Sul.  
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TABELA 17 – Composição do Comitê Local do Programa Mais Educação, no Brasil, na 
Região Sul e em seus estados/municípios – 2013 

Composição do Comitê Local 
Brasil 

(%) 
Sul 
(%) 

PR 
(%) 

RS 
(%) 

SC 
(%) 

Diretores de escola 73,5 75,0 100,0 55,6 100,0 

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

56,6 43,8 50,0 22,2 100,0 

Professores comunitários 55,4 56,3 75,0 33,3 100,0 

Representante(s) dos professores 48,2 56,3 100,0 44,4 33,3 

Representante(s) dos pais dos estudantes 44,6 43,8 100,0 33,3 - 

Representante(s) da comunidade 43,4 43,8 75,0 33,3 33,3 

Representante(s) de profissionais que 
atuam em diferentes programas 
governamentais e não governamentais 

34,9 37,5 50,0 33,3 33,3 

Representante(s) do Comitê Territorial de 
Educação Integral 

33,7 50,0 - 66,7 66,7 

Representante(s) dos estudantes 20,5 12,5 - 22,2 - 

Não sei 7,2 6,3 - 11,1 - 

Outro(s) 13,1 12,5 - 11,1 33,3 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (83), Sul (16), Paraná (4), 
Rio Grande do Sul (9) e Santa Catarina (3).  

 

Outros dados obtidos nesta pesquisa permitem observar ainda que, na 

Região Sul, parte dos comitês locais foi criada no primeiro (43,8%) ou segundo 

(25,0%) ano de implantação do Mais Educação. No Estado de Santa Catarina, foi 

criado um Comitê Local a cada ano, perfazendo um total de 33,0% a cada período. 

Dentre as principais ações desenvolvidas pelos comitês locais, são destacadas as 

seguintes, na Região Sul: o acompanhamento, junto ao Comitê Territorial, das 

informações sobre o desempenho do Programa Mais Educação na Região e o 

planejamento coletivo de estratégias de desenvolvimento do PME (68,8%). Além 

dessas, 62,5% dos estados/municípios que criaram o Comitê Local apontam para 

ações como a celebração de parcerias para potencializar as oportunidades 

educativas mapeadas e o incentivo à formação dos profissionais para atuarem no 

Mais Educação.  
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8 FINANCIAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/DA EDUCAÇÃO 

INTEGRAL 

 

 

Na Região Sul, a Tabela 18 mostra que, em relação aos recursos 

encaminhados pelo Programa Mais Educação, por meio do PDDE/Educação 

Integral, 77,8% dos coordenadores participantes desta pesquisa disseram que os 

recursos viabilizaram parcialmente a implantação do Programa, enquanto que 

apenas 18,5% consideram que esses recursos possibilitaram uma total viabilização 

da implantação do Programa. No Estado do Paraná, o índice de viabilização total 

dos recursos para implementação das ações do Mais Educação (37,5%) é superior à 

média nacional (27,5%). 

 

TABELA 18 – Recursos do PDDE/Educação Integral para o financiamento do Programa 
Mais Educação, no Brasil, na Região Sul e em seus estados/municípios – 
2013 

Recursos 
Brasil 

(%) 
Sul 
(%) 

PR 
(%) 

RS 
(%) 

SC 
(%) 

Viabilizaram totalmente a implantação do PME 27,5 18,5 37,5 10,7 10,0 

Viabilizaram parcialmente a implantação do PME 67,1 77,8 56,3 85,7 90,0 

Viabilizaram minimamente a implantação do 
PME 

4,7 3,7 6,3 3,6 - 

Não sei 0,8 - - - - 

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

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Sul (54), Paraná (16), 
Rio Grande do Sul (28) e Santa Catarina (10). 

 

A observação dos dados que constam na Tabela 19 permite perceber que 

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

financiamento do PME acompanham a tendência nacional, pois são destinados 

basicamente para: aquisição de kits (90,7%) e de outros materiais (83,3%) 

vinculados aos macrocampos do Programa Mais Educação; pagamento de pessoal 

(85,2%); aquisição (85,2%) e conserto/manutenção (63,0%) de equipamentos; e 

reformas dos espaços escolares e de outros espaços educativos (53,7%). 
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TABELA 19 – Destinação dos recursos do PDDE/Educação Integral para o financiamento do 
Programa Mais Educação, no Brasil, na Região Sul e em seus 
estados/municípios – 2013 

Destinação dos recursos 
Brasil 

(%) 
Sul 
(%) 

PR 
(%) 

RS 
(%) 

SC 
(%) 

Aquisição de kits de materiais vinculados aos 

macrocampos/oficinas do Programa Mais Educação 
96,1 90,7 87,5 96,4 80,0 

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

86,0 83,3 93,8 78,6 80,0 

Aquisição de equipamentos 81,4 85,2 87,5 92,9 60,0 

Pagamento de pessoal(1) 81,4 85,2 87,5 85,7 80,0 

Consertos/manutenções de equipamentos 64,3 63,0 37,5 82,1 50,0 

Reformas de espaços escolares 48,8 53,7 50,0 64,3 30,0 

Alimentação 43,4 48,1 37,5 50,0 60,0 

Reformas de outros espaços educativos 21,3 20,4 6,3 32,1 10,0 

Transporte escolar 19,4 27,8 6,3 42,9 20,0 

Acesso a programações culturais(2) 5,8 - - - - 

Outro(s) 1,0 7,4 6,3 10,7 - 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Sul (54), Paraná (16), 
Rio Grande do Sul (28) e Santa Catarina (10). 

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

(2) 
Essa categoria teve origem na categoria “outros”, tendo sido disposta em separado na tabela. 

 

É importante lembrar que os recursos oriundos das transferências do 

PDDE/Educação Integral para a implementação do Programa Mais Educação se 

limitam às possibilidades de uso expressas no Manual Operacional de Educação 

Integral (BRASIL, 2015d), divulgado anualmente pelo MEC. Na Tabela 19, é 

possível notar as prioridades e necessidades de uso desses recursos por parte das 

escolas da Região Sul.  

Assim como é notado no âmbito nacional, no Sul, a aquisição de kits e de 

outros materiais vinculados aos macrocampos/oficinas do Programa Mais Educação 

(90,7%) tem sido a primeira dentre as maiores prioridades de investimentos de 
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recursos, seguida pelo pagamento de pessoal (85,2%). No caso do Rio Grande do 

Sul, chama a atenção os investimentos na aquisição e no conserto/manutenção de 

equipamentos, que alcançam índices de 92,9% e 82,1% respectivamente, sendo 

superiores, inclusive, aos dos demais estados da Região Sul. 

O Gráfico 7 apresenta o percentual de estados/municípios que 

disponibilizam recursos adicionais além da verba encaminhada pelo 

PDDE/Educação Integral para o desenvolvimento do Programa Mais Educação. No 

conjunto regional, é possível observar que, dos estados/municípios respondentes, 

74,1% disponibilizam recursos adicionais, percentual esse, vale destacar, que está 

bem acima do nacional (55,8%), com destaque para o Estado de Santa Catarina, 

com um índice de 80,0%.  
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GRÁFICO 7 – Presença de recursos adicionais aplicados no desenvolvimento do Programa 
Mais Educação, no Brasil, na Região Sul e em seus estados/municípios – 
2013 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Sul (54), Paraná (16), 
Rio Grande do Sul (28) e Santa Catarina (10). 

 

Na Tabela 20, é possível identificar as prioridades para destinação dos 

recursos adicionais vinculados ao Programa Mais Educação. Em relação a esse 

aspecto, os gastos com pagamento de pessoal (80,0%) e com as reformas em 

espaços escolares (77,5%) se apresentam de forma mais expressiva na Região Sul. 
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No Estado de Santa Catarina, todos os respondentes informaram investir recursos 

adicionais no pagamento de pessoal. 

 

TABELA 20 – Destinação dos recursos adicionais aplicados no desenvolvimento do 
Programa Mais Educação, no Brasil, na Região Sul e em seus 
estados/municípios – 2013 

Destinação dos recursos adicionais 
Brasil 

(%) 
Sul 
(%) 

PR 
(%) 

RS 
(%) 

SC 
(%) 

Reforma de espaços escolares 70,1 77,5 66,7 90,0 62,5 

Pagamento de Pessoal 68,1 80,0 75,0 75,0 100,0 

Alimentação 65,3 60,0 75,0 50,0 62,5 

Consertos/manutenções de equipamentos 59,7 60,0 75,0 60,0 37,5 

Transporte escolar 57,6 62,5 50,0 75,0 50,0 

Aquisição de equipamentos 46,5 52,5 50,0 55,0 50,0 

Reforma de outros espaços educativos 35,4 42,5 33,3 50,0 37,5 

Aquisição de materiais para as oficinas do 
PME 

22,9 27,5 50,0 20,0 12,5 

Aluguel de espaços 5,6 66,7 - 66,7 - 

Formação de equipe 2,1 33,3 - 33,3 - 

Outro(s) 2,1 7,5 - 15,0 - 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (144), Sul (40), Paraná (12), 
Rio Grande do Sul (20) e Santa Catarina (8). 

 

Os dados apresentados nas Tabela 19 e 20, na Região Sul, mostram que 

o pagamento de pessoal representa uma grande parcela da destinação tanto dos 

recursos do PDDE/Educação Integral (85,2%) quanto dos recursos adicionais 

(80,0%). Nestes últimos, são considerados os recursos destinados aos gastos com 

professores comunitários e monitores. 

Os dados do Gráfico 8 permitem identificar a presença de estratégia(s) de 

envio direto de recursos para as escolas de tempo integral (além daqueles advindos 

do PDDE/Educação Integral, no caso das escolas que implantaram o PME) nos 
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estados/municípios da Região Sul do Brasil. Para a interpretação desses dados, vale 

destacar que o processo de descentralização de recursos é uma importante 

estratégia associada às possibilidades de avanço do financiamento da educação em 

âmbito nacional e regional. Os dados apontam que 31,5% dos 54 

estados/municípios respondentes da Região Sul apresentam estratégias próprias de 

envio de dinheiro para suas escolas de tempo integral. 
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GRÁFICO 8 – Presença de estratégia(s) de envio de recursos adicionais direto para as 
escolas de Educação Integral (afora o do PDDE/Educação Integral), no 
Brasil, na Região Sul e em seus estados/municípios – 2013 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Sul (54), Paraná (16), 
Rio Grande do Sul (28) e Santa Catarina (10). 

 

Embora 31,5% dos 54 estados/municípios respondentes da Região Sul 

tenham afirmado que enviam dinheiro direto para suas escolas de tempo integral, 

não é possível afirmar que a presença desses recursos adicionais, disponibilizados 

por prefeituras e governos estaduais, tem se constituído uma garantia para a total 

viabilização das ações de Educação Integral.  
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9 DIRETRIZES CURRICULARES, PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO E 

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 

 

 

Quando os respondentes da Região Sul foram questionados se houve 

influência do Programa Mais Educação na criação, na alteração ou na ampliação de 

suas Diretrizes Curriculares, a maioria (64,8%) respondeu que sim, como pode ser 

conferido no Gráfico 9.  

 

 

GRÁFICO 9 – Estabelecimento, alteração ou ampliação das Diretrizes Curriculares por 
influência do Programa Mais Educação, no Brasil, na Região Sul e em seus 
estados/municípios – 2013 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Sul (54), Paraná (16), 
Rio Grande do Sul (28) e Santa Catarina (10). 

 

O reconhecimento de que houve algum tipo de estabelecimento, alteração 

ou ampliação das Diretrizes Curriculares das redes estaduais/municipais de ensino 

por influência do Programa Mais Educação atinge diferentes unidades escolares, 

inclusive aquelas que não aderiram ao Programa. Essa realidade permite refletir 

sobre o impacto das políticas educacionais indutoras fomentadas através do Mais 

Educação, pois transcendem as escolas participantes do Programa, alcançando as 

redes públicas de ensino do país. No âmbito da pesquisa qualitativa, será possível 

identificar com mais precisão o impacto do Programa Mais Educação nas Diretrizes 
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Curriculares das escolas públicas e apontar as experiências concretas que decorrem 

desse processo.  

Na Tabela 21, é possível identificar as dimensões curriculares que 

sofreram um impacto mais expressivo, tendo em vista que a proposta do PME 

transcende a simples ideia de ampliação da jornada escolar e aponta para um 

processo educativo integral, visando à constituição de novas oportunidades de 

formação dos estudantes, a partir da experiência escolar.  

 

TABELA 21 – Dimensões curriculares estabelecidas, alteradas ou ampliadas a partir da 
adesão ao Programa Mais Educação, no Brasil, na Região Sul e em seus 
estados/municípios – 2013 

Dimensões do currículo 
Brasil 

(%) 
Sul 
(%) 

PR 
(%) 

RS 
(%) 

SC 
(%) 

Organização do espaço 88,3 88,6 72,7 94,7 100,0 

Organização do tempo 84,4 85,7 72,7 89,5 100,0 

Inclusão de outros 
saberes/temáticas 

78,6 85,7 72,7 89,5 100,0 

Inclusão de outros 
profissionais/atores culturais da 
comunidade 

76,0 85,7 72,7 94,7 80,0 

Conceito de aprendizagem 66,9 82,9 81,8 78,9 100,0 

Organização curricular 64,9 74,3 63,6 78,9 80,0 

Avaliação 59,7 74,3 63,6 84,2 60,0 

Gestão democrática 56,5 60,0 54,5 63,2 60,0 

Política de formação de 
professores 

48,7 65,7 45,5 68,4 100,0 

Conselho Escolar 45,5 57,1 54,5 52,6 80,0 

Adoção, produção, reelaboração 
de materiais didáticos 

34,4 51,4 63,6 42,1 60,0 

Não sei 0,6 - - - - 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (154), Sul (35), Paraná (11), 
Rio Grande do Sul (19) e Santa Catarina (5). 
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Os dados da Tabela 21 apontam para uma diversidade de elementos que 

denotam a amplitude das alterações curriculares que decorrem da implementação 

do Programa Mais Educação, tanto no conjunto da Região Sul como em seus 

estados/municípios, vistos em suas particularidades. Todas as dimensões 

curriculares apontadas certamente tomam sentido quando compreendidas de forma 

integrada, pois cada um desses elementos está imbricado em uma dinâmica de 

ações cotidianas das unidades escolares ou das redes públicas de ensino. 

Pelas características da proposta do Programa Mais Educação, as 

alterações relacionadas à reorganização dos espaços e tempos escolares foram as 

dimensões mais destacadas pelos participantes desta pesquisa. A ampliação da 

permanência dos estudantes nos espaços escolares criou a necessidade de 

equacionamento dessas dimensões para a ação curricular, e essa realidade foi 

manifestada pelos estados/municípios respondentes. 

Além da reorganização das rotinas escolares, a inclusão de outros 

saberes e temáticas é uma preocupação percebida nas alterações curriculares. Esse 

resultado pode ser interpretado em relação a mudanças percebidas no conceito de 

aprendizagem, pois, se há inclusão de novos saberes, também é possível supor a 

existência de outros processos de aprendizagem ou de aprendizagens mais 

complexas. 

Outro aspecto importante a ser abordado na análise do impacto do 

Programa Mais Educação é a forma como esse Programa fomentou a 

(re)elaboração dos Projetos Político-Pedagógicos (PPPs) nas escolas públicas. No 

caso da Região Sul, 83,3% dos respondentes afirmaram que houve alterações dos 

PPPs em decorrência da adesão ao Programa Mais Educação, e, no Estado de 

Santa Catarina, esse índice chega a 90,0%, como mostra o Gráfico 10.  
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GRÁFICO 10 – Projetos Político-Pedagógicos das escolas (re)elaborados por influência do 
Programa Mais Educação, no Brasil, na Região Sul e em seus 
estados/municípios – 2013 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Sul (54), Paraná (16), 
Rio Grande do Sul (28) e Santa Catarina (10). 
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10 A ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS 

 

 

Como forma de compreender os aspectos que implicaram em novas 

formas de organizar as rotinas escolares para implementar uma política de 

Educação Integral, foi preciso considerar a análise de um conjunto de novas 

proposições que envolvem diferentes dimensões curriculares, considerando-se 

elementos como: os tempos, os espaços, as atividades, os agrupamentos de 

educandos, os sujeitos e a própria gestão das escolas e secretarias de educação. 

Em especial, a análise a seguir enfoca o desenvolvimento das oficinas do Programa 

Mais Educação e a reorganização dos tempos e dos espaços para as atividades 

específicas que decorrem da maior permanência dos estudantes na escola. 

 

 

10.1 Oficinas 

 

 

A forma como as oficinas do Programa Mais Educação têm sido 

propostas nas escolas está relacionada com as particularidades de cada região do 

Brasil e com as características das propostas pedagógicas desenvolvidas em cada 

rede pública de ensino. Sendo assim, esta pesquisa procurou investigar a forma 

como essas oficinas são desenvolvidas nas escolas estaduais/municipais da Região 

Sul e, mais especificamente, como é feita a distribuição dessas atividades: se 

somente no contraturno escolar e/ou de forma mesclada às aulas regulares.  

Seguindo a mesma tendência dos dados nacionais, na maior parte dos 

estados/municípios respondentes da Região Sul (88,9%), as oficinas do Programa 

Mais Educação são desenvolvidas no contraturno escolar, como pode ser verificado 

na Tabela 22. 
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TABELA 22 – Formas de organização das oficinas/atividades do Programa Mais Educação, 
no Brasil, na Região Sul e em seus estados/municípios – 2013 

Organização das oficinas 
Brasil 

(%) 
Sul 
(%) 

PR 
(%) 

RS 
(%) 

SC 
(%) 

Oficinas organizadas no contraturno escolar 87,2 88,9 87,5 96,4 10,0 

Oficinas mescladas em algumas escolas e, 
em outras, no contraturno 

9,7 9,3 - - 20,0 

Oficinas mescladas com aulas regulares 2,7 1,9 12,5 3,6 70,0 

Não sei 0,4 - - - - 

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

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Sul (54), Paraná (16), 
Rio Grande do Sul (28) e Santa Catarina (10). 

 

Em relação à organização das oficinas do Programa Mais Educação, vale 

destacar que, no Estado de Santa Catarina, encontramos dados que diferem da 

tendência nacional e mesmo regional, pois apenas 10,0% dos respondentes 

afirmaram desenvolver as oficinas no contraturno escolar, e 70,0% deles 

evidenciaram que as oficinas vêm sendo desenvolvidas de forma mesclada às aulas 

regulares. Esse modelo de distribuição das oficinas pode contribuir para minimizar o 

risco de se caracterizar a existência de “duas escolas”, ou a possibilidade de criação 

de uma dicotomia entre as atividades curriculares “tradicionais” e aquelas que 

decorrem da ampliação do tempo de permanência dos estudantes na escola. 

Possivelmente, a análise qualitativa das experiências desenvolvidas no Estado de 

Santa Catarina apontará dados importantes para repensar os significados das 

oficinas do PME no contexto da Educação Integral. 

 

 

10.2 Alimentação 

 

 

A ampliação do tempo de permanência dos estudantes nas escolas 

implica em determinadas necessidades que alteram as rotinas escolares. Um 

aspecto importante e que precisa ser analisado é a oferta de alimentação aos alunos 
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da Escola Integrada, considerando-se a quantidade de refeições que são oferecidas 

e a distribuição do tempo para essa atividade. 

Sobre esse aspecto, é possível observar, nos dados apresentados no 

Gráfico 11, o número total de refeições fornecidas aos educandos pelo conjunto de 

estados/municípios da Região Sul do Brasil integrantes desta pesquisa.  

 

 

GRÁFICO 11 – Número de refeições ofertadas aos educandos que integram o Programa 
Mais Educação, no Brasil, na Região Sul e em seus estados/municípios – 
2013 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Sul (54), Paraná (16), 
Rio Grande do Sul (28) e Santa Catarina (10). 

 

A grande maioria dos estados/municípios do Sul (55,6%) oferece, pelo 

menos, três refeições diárias: lanche da manhã, almoço e lanche da tarde, sendo 

que um percentual relevante (31,5%) oferece também o café da manhã, totalizando 

quatro refeições diárias. Nos casos em que o estado/município oferece somente 

uma refeição, trata-se do almoço, quando oferta duas, em geral, são os lanches da 

manhã e da tarde.  

Na Tabela 23, estão relacionadas as refeições que os estados/municípios 

da Região Sul oferecem a seus alunos. O lanche da tarde (96,3%), com maior 

frequência, seguido pelo almoço (94,4%), lanche da manhã (68,5) e café da manhã 

(66,7%) são ofertados pela grande maioria das escolas da Região. Ressalta-se que, 

no Paraná e em Santa Catarina, 100,0% das escolas oferecem o almoço aos 
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estudantes participantes do Programa Mais Educação, o que os permite não terem 

necessidade de se deslocar às suas casas no horário do meio dia. Conforme a 

tendência nacional, no Sul, o jantar é a refeição menos frequente (13,0%), mas, 

mesmo assim, supera a média das outras regiões do país, com especial destaque 

para o Estado de Santa Catarina, onde a oferta do jantar chega a 30% dos casos. 

 

TABELA 23 – Alimentação fornecida aos estudantes que integram o Programa Mais 
Educação, no Brasil, na Região Sul e em seus estados/municípios – 2013  

Alimentação 
Brasil 

(%) 
Sul 
(%) 

PR 
(%) 

RS 
(%) 

SC 
(%) 

Lanche da tarde 93,8 96,3 100,0 100,0 80,0 

Almoço 86,8 94,4 100,0 89,3 100,0 

Lanche da manhã 79,5 68,5 68,8 64,3 80,0 

Café da manhã 45,7 66,7 75,0 75,0 30,0 

Jantar 13,2 13,0 12,5 7,1 30,0 

Nenhuma 0,4 - - - - 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Sul (54), Paraná (16), 
Rio Grande do Sul (28) e Santa Catarina (10). 

 

Ao contrário de algumas regiões do Brasil, na Região Sul, todas as 

escolas oferecem, pelo menos, uma das refeições aos seus estudantes. Esse dado 

é um elemento favorecedor para a permanência dos estudantes no Mais Educação, 

pois, para muitas famílias, não seria possível se responsabilizar por essa despesa. 

Nesse sentido, seria importante lembrar que os recursos para a alimentação escolar 

estão garantidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

(Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 20132) e que, além desse recurso, a 

grande maioria dos estados/municípios tem investido recursos orçamentários 

adicionais para viabilizarem a alimentação de seus educandos em tempo integral, 

como nos mostram os dados da Tabela 19. 

 

 

                                                             
2
 Disponível em: <https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAto 

Publico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000026&seq_ato=000&vlr_ano=2013&sgl_orgao=FNDE/MEC>. 
Acesso em: 18 maio 2015. 
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10.3 Espaços 

 

 

Diferente de outras propostas de Educação Integral, o Programa Mais 

Educação prevê a utilização de outros espaços educativos além da escola para o 

desenvolvimento de suas atividades. Nesse sentido, há uma demanda não só pela 

reorganização dos espaços escolares mas também para adaptações em espaços 

externos às escolas. Na Tabela 24, pode-se constatar o quantitativo de 

estados/municípios que fizeram reformas, adaptações e/ou ampliações dos espaços 

nas escolas participantes do Programa, na Região Sul do Brasil. Os dados mostram 

que o empenho na adequação dos espaços escolares pelos estados/municípios 

alcançou, de forma mais ampla, até 25,0% das escolas. 

 

TABELA 24 – Ocorrência de reformas, adaptações e/ou ampliações dos espaços nas 
escolas participantes do Programa Mais Educação, no Brasil, na Região Sul 
e em seus estados/municípios – 2013 

Ocorrência 
Brasil 

(%) 
Sul 
(%) 

PR 
(%) 

RS 
(%) 

SC 
(%) 

Sim, em até 25,0% das escolas 38,0 40,7 37,5 39,3 50,0 

Sim, de 26,0% a 50,0% das escolas 15,1 9,3 12,5 7,1 10,0 

Sim, de 51,0% a 75,0% das escolas 11,6 18,5 6,3 28,6 10,0 

Sim, de 76,0% a 100,0% das escolas 12,0 11,1 12,5 10,7 10,0 

Não, as escolas já apresentavam 
infraestrutura adequada 

1,9 - - - - 

Não 17,8 16,7 25,0 14,3 10,0 

Não sei 3,5 3,7 6,3 - 10,0 

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

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Sul (54), Paraná (16), 
Rio Grande do Sul (28) e Santa Catarina (10). 

 

Os dados mostram que 79,6% dos estados/municípios da Região Sul que 

responderam ao questionário investiram na melhoria de espaços, em parte ou em 

todas as escolas. Embora se faça uso de outros espaços externos para o 
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desenvolvimento das atividades do PME, os resultados mostram que muitas escolas 

não estão sendo adaptadas para atender as necessidades do Programa.  

Os índices de adequação dos espaços escolares variam de acordo com 

os estados da Região Sul, sendo que, por meio dos dados apresentados na Tabela 

25, é possível verificar quais são as reformas mais frequentes: banheiros (32,6%), 

salas de aula (55,8%), pátios (53,5%), quadras de esportes (55,8%), refeitórios 

(62,8), hortas (44,2%), salas de multimídias (32,6%) e bibliotecas (39,5%).  

 

TABELA 25 – Espaços das escolas que mais passaram por reformas, adaptações e/ou 
ampliações a partir da implantação do Programa Mais Educação, no Brasil, 
na Região Sul e em seus estados/municípios – 2013 

Espaços 
Brasil 

(%) 
Sul 
(%) 

PR 
(%) 

RS 
(%) 

SC 
(%) 

Banheiros 55,6 32,6 9,1 41,7 37,5 

Salas de aula 54,0 55,8 45,5 58,3 62,5 

Pátios 49,0 53,5 54,5 54,2 50,0 

Quadras de esportes 48,0 55,8 36,4 66,7 50,0 

Refeitórios 47,0 62,8 54,5 62,5 75,0 

Hortas 41,4 44,2 36,4 50,0 37,5 

Salas de Multimídias 39,4 32,6 18,2 37,5 37,5 

Bibliotecas 32,8 39,5 45,5 29,2 62,5 

Laboratórios de ciências 14,6 16,3 9,1 16,7 25,0 

Auditórios 12,6 7,0 - 8,3 12,5 

Salas de dinâmica de grupo 11,1 16,3 18,2 12,5 25,0 

Brinquedotecas 10,6 20,9 18,2 25,0 12,5 

Vestiários 9,1 9,3 9,1 8,3 12,5 

Outros 4,5 2,3 - 4,2 - 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Sul (43), Paraná (11), 
Rio Grande do Sul (24) e Santa Catarina (8). 
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É fato que a ampliação do tempo de permanência dos estudantes nas 

escolas gerou a necessidade de espaços mais adequados para a higiene e a 

alimentação, assim como de espaços para o lazer e descanso entre as atividades. 

Nesse contexto, é possível perceber que, nas escolas da Região Sul, há um alto 

índice de investimentos na adequação dos refeitórios (62,8%), das salas de aula e 

quadras de esporte (55,8% ambos) e dos pátios (53,5%). Diferentemente do 

contexto nacional (55,6%), a reforma dos banheiros não aparece de forma tão 

expressiva, nessa Região (32,6%), como uma necessidade de melhoria e adaptação 

de espaços. 

Nos estados da Região Sul, chama à atenção o percentual significativo 

(44,2%) de respondentes a evidenciar que as hortas escolares passaram por 

reformas, adaptações e/ou ampliações de modo a possibilitar o desenvolvimento das 

atividades vinculadas ao PME. Esse dado poderia estar relacionado com a tradição 

agrícola da Região ou às suas características climáticas e de solo, mas, para 

confirmar essa hipótese, seria preciso aprofundar a análise desse dado em contraste 

com outras variáveis. Por outro lado, as escolas podem estar usando os espaços 

das hortas para tratar do macrocampo Educação Ambiental e Desenvolvimento 

Sustentável, o que justificaria a necessidade de adequações desses espaços. 

Além das hortas, também é possível perceber que as salas de multimídia 

(32,6%) e as bibliotecas (39,5%) foram espaços pedagógicos que demandaram 

expressivo investimento por parte dos gestores das escolas. No caso das salas de 

multimídia, a necessidade de reformas se justificaria pelo avanço no uso dos 

recursos tecnológicos por parte da sociedade e, consequentemente, pela 

necessidade do ensino da informática nas escolas. Nessa mesma linha, as 

bibliotecas, em consequência do maior tempo de permanência dos estudantes nas 

escolas, ampliaram também o número de usuários, precisando, assim, de 

adaptações em seus espaços e acervos. 

Perguntados se, devido à presença do Programa Mais Educação nos 

municípios, houve um aumento da circulação dos educandos nos espaços da(s) 

cidade(s), 83,3% dos coordenadores informaram que sim. De acordo com as 

respostas, em especial no Rio Grande do Sul, esse índice alcançou um percentual 

de 96,4% dos entes federados. Os espaços externos às escolas mais utilizados para 

a realização das atividades do Programa Mais Educação podem ser conferidos na 

Tabela 26.  



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

56 

 

TABELA 26 – Espaços das cidades mais utilizados para a realização das atividades do 
Programa Mais Educação, no Brasil, na Região Sul e em seus 
estados/municípios – 2013 

Espaços 
Brasil 

(%) 
Sul 
(%) 

PR 
(%) 

RS 
(%) 

SC 
(%) 

Campos de futebol 67,3 64,4 40,0 74,1 62,5 

Quadras 59,3 57,8 50,0 59,3 62,5 

Centros culturais 56,5 66,7 70,0 63,0 75,0 

Praças públicas 55,1 53,3 30,0 55,6 75,0 

Associações comunitárias 47,7 53,3 20,0 66,7 50,0 

Cinemas 44,4 48,9 30,0 48,1 75,0 

Instituições religiosas 37,9 28,9 20,0 33,3 25,0 

Parques 37,9 44,4 30,0 48,1 50,0 

Museus 37,4 48,9 60,0 44,4 50,0 

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

35,0 40,0 20,0 44,4 50,0 

Teatros 34,6 44,4 50,0 44,4 37,5 

Bibliotecas públicas 30,4 40,0 30,0 40,7 50,0 

Hortas 25,7 37,8 20,0 48,1 25,0 

Jardim Zoológico 25,2 28,9 30,0 25,9 37,5 

Estações ecológicas 24,3 35,6 10,0 33,3 75,0 

Feiras 24,3 40,0 10,0 44,4 62,5 

Casas alugadas 20,1 13,3 20,0 11,1 12,5 

Empresas privadas 14,5 20,0 20,0 11,1 50,0 

Jardim Botânico 14,5 20,0 10,0 18,5 37,5 

Salas de exposição 14,0 11,1 10,0 11,1 12,5 

Casas cedidas 13,6 4,4% - 7,4 - 
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Espaços 
Brasil 

(%) 
Sul 
(%) 

PR 
(%) 

RS 
(%) 

SC 
(%) 

Shoppings 13,6 17,8 30,0 7,4 37,5 

Galpões 12,1 26,7 10,0 37,0 12,5 

Sedes de ONGs 11,7 17,8 20,0 18,5 12,5 

Arquivos públicos 7,9 11,1 10,0 11,1 12,5 

Fundações 7,9 13,3 10,0 7,4 37,5 

Supermercados 6,1 6,7 10,0 7,4 - 

Outros 5,6 4,4 10,0 3,7 - 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (214), Sul (45), Paraná (10), 
Rio Grande do Sul (27) e Santa Catarina (8). 

 

Os dados demonstram uma grande diversidade de espaços que são 

utilizados pelas escolas para complementar os espaços de ação educativa 

disponíveis na unidade escolar. No caso da Região Sul, os centros culturais são os 

locais utilizados com maior frequência (66,7%), seguidos pelos campos de futebol 

(64,4%) e pelas quadras esportivas (57,8%). Nos estados do Paraná e de Santa 

Catarina, o uso dos centros culturais supera a média nacional, alcançando índices 

de 70,0% e 75,0% respectivamente. 

Vale ressaltar que, no conjunto dos espaços da cidade utilizados para as 

atividades do PME, também são citados, na Região Sul, os cinemas, os museus, os 

teatros, as bibliotecas públicas, as feiras, as salas de exposições, os shoppings, os 

supermercados e os arquivos públicos. No caso dos estados do Paraná e de Santa 

Catarina, chama a atenção o uso dos espaços de shoppings (30,0% e 37,5% 

respectivamente), percentuais bem maiores do que os observados no Estado do Rio 

Grande do Sul (7,4%) e que superam, inclusive, a média de outras regiões 

brasileiras (13,6%).  

A partir da implantação do Programa Mais Educação, foram realizadas 

também reformas, adaptações e/ou ampliações nos espaços da cidade destinados 

às práticas educativas, em alguns estados/municípios da Região Sul, conforme 

mostram os dados do Gráfico 12.  
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GRÁFICO 12 – Realização de reformas, adaptações e/ou ampliações dos espaços das 
cidades destinados às práticas educativas, a partir da implantação do 
Programa Mais Educação, no Brasil, na Região Sul e em seus 
estados/municípios – 2013 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Sul (54), Paraná (16), 
Rio Grande do Sul (28) e Santa Catarina (10). 

 

No Estado do Paraná, não foi evidenciada a realização de reformas, 

adaptações e/ou ampliações de espaços da cidade destinados às práticas 

educativas fora das escolas associadas ao PME, diferentemente do que foi 

constatado nos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, onde 20,0% e 

28,6% (respectivamente) dos respondentes evidenciaram a realização de tais 

reformas e adaptações.  

Na Região Sul, de acordo com os dados apurados por esta pesquisa, 

grande parte dos respondentes evidenciou que as praças públicas (53,3%), as 

quadras esportivas (57,8%), seguidas pelas bibliotecas públicas (40,0%) se 

constituíram nos principais espaços da cidade onde foram realizadas reformas, 

adaptações e/ou ampliações, com vistas às práticas educativas associadas ao PME.  

Além das reformas, adaptações e/ou ampliações dos espaços da cidade, 

foi perguntado aos respondentes do Sul se houve a criação de novos espaços na 

cidade em função da implementação do Programa Mais Educação. No conjunto dos 

estados e municípios da Região Sul, os dados demonstram que, a partir da 

implantação do Programa, ocorreu, sim, a construção de novos espaços nas cidades 

destinados às práticas educativas fora das escolas (7,4%).  
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11 PARTICIPAÇÃO NA DEFINIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS 

EDUCAÇÃO 

 

 

Os processos participativos se constituem uma importante dimensão do 

desenvolvimento das ações do Programa Mais Educação, tanto no que se refere às 

temáticas trabalhadas pelas escolas quanto no que diz respeito às atividades a 

serem desenvolvidas com os educandos. Conforme já foi comentado, as atividades 

do Programa Mais Educação são organizadas em macrocampos, os quais 

abrangem diversas oficinas. Nesse sentido, a escolha dos macrocampos e a 

definição das oficinas são elementos desafiantes para a ampliação das experiências 

escolares, a gestão de processos e o uso de recursos. 

Em relação à definição dos macrocampos e à escolha das oficinas, os 

Gráficos 13 e 14 demonstram que há participação dos estudantes nesses 

processos.  
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GRÁFICO 13 – Participação dos educandos na escolha dos macrocampos do Programa 
Mais Educação, no Brasil, na Região Sul e em seus estados/municípios – 
2013 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Sul (54), Paraná (16), 
Rio Grande do Sul (28) e Santa Catarina (10). 
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Na Região Sul, 35,2% dos respondentes incluem os estudantes na 

definição dos macrocampos, no entanto esse índice ainda é menor do que a média 

nacional, que é 43,4%. No Paraná, o índice de participação é ainda menor (25,0%), 

o que denota uma opção de gestão mais centralizada, associada às ações 

relacionadas ao Programa Mais Educação. 

Conforme demonstram os dados do Gráfico 14, é possível perceber que o 

Estado do Paraná mantém também um baixo índice de participação dos educandos 

na escolha das oficinas do Programa Mais Educação (25,0%), enquanto que, nos 

estados de Santa Catarina (50,0%) e do Rio Grande do Sul (46,4%), esse índice 

aumentou em comparação aos que foram percebidos em relação à escolha dos 

macrocampos. No conjunto da Região Sul, na escolha das oficinas do Mais 

Educação, o índice de participação dos educandos é maior do que na escolha dos 

macrocampos, alcançando 40,7% do total de respondentes. 
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GRÁFICO 14 – Participação dos educandos na escolha das oficinas/atividades do Programa 
Mais Educação, no Brasil, na Região Sul e em seus estados/municípios – 
2013 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Sul (54), Paraná (16), 
Rio Grande do Sul (28) e Santa Catarina (10). 

 

Ao analisar as experiências relacionadas ao Programa Mais Educação, a 

abordagem do nível de participação dos alunos na escolha das oficinas e dos 

macrocampos é um elemento fundamental para compreender o envolvimento do 
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PME e a formação da cidadania. Os dados indicam que, nos estados da Região Sul, 

o nível de participação dos educandos ainda é baixo em relação à média nacional, 

no entanto também é possível perceber que a estrutura do Programa estimula a 

participação representativa através da composição dos comitês e também da 

participação direta, principalmente dos estudantes. 

Por outro lado, esse processo participativo pressupõe o envolvimento de 

outros sujeitos, além dos educandos, para a definição das atividades/oficinas do 

Programa Mais Educação, como demonstram os dados apresentados na Tabela 27. 

 

TABELA 27 – Participação de outros sujeitos na escolha das oficinas/atividades do 
Programa Mais Educação, no Brasil, na Região Sul e em seus 
estados/municípios – 2013 

Sujeitos 
Brasil 

(%) 
Sul 
(%) 

PR 
(%) 

RS 
(%) 

SC 
(%) 

Diretor da Escola 96,5 96,3 93,8 96,4 100,0 

Coordenador Pedagógico 84,1 81,5 81,3 78,6 90,0 

Coordenador do Programa Mais 
Educação na Secretaria de Educação 

73,3 81,5 81,3 78,6 90,0 

Professor Comunitário 72,9 68,5 43,8 82,1 70,0 

Professores da escola 70,9 77,8 87,5 67,9 90,0 

Membros do Conselho Escolar 50,0 48,1 56,3 57,1 10,0 

Comunidade local 31,8 31,5 43,8 28,6 20,0 

Famílias 31,8 29,6 25,0 39,3 10,0 

Nenhum 0,4 - - - - 

Outros 2,3 1,9 6,3 - - 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Sul (54), Paraná (16), 
Rio Grande do Sul (28) e Santa Catarina (10). 

 

Em relação à participação de outros sujeitos, além da dos educandos, na 

escolha das oficinas do Programa Mais Educação, é possível observar, na Tabela 

27, que a Região Sul segue a tendência nacional no que diz respeito à participação 

dos diretores das escolas, que é a mais expressiva em relação aos demais 

participantes (96,3%). No Estado de Santa Catarina, os respondentes foram 
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unânimes em evidenciar a participação dos diretores, sendo seguida pela 

participação dos coordenadores pedagógicos, dos professores da escola e dos 

coordenadores do Programa Mais Educação na Secretaria de Educação (90,0% os 

três). 

O menor percentual em relação à participação das comunidades a que se 

referem os respondentes foi identificado entre os representantes da comunidade 

local (31,5%) e das famílias (29,6%). No Estado do Rio Grande do Sul, o índice de 

participação das famílias se apresenta de forma mais expressiva em relação aos 

demais estados da Região Sul (39,3%), o que denota maior envolvimento da 

comunidade. Nesse sentido, no Sul, também vale destacar que a participação dos 

professores comunitários (68,5%), dos professores da escola (77,8%) e dos 

membros do Conselho Escolar (48,1%) amplia as possibilidades de envolvimento 

comunitário no desenvolvimento das ações do Programa Mais Educação. 
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12 EDUCADORES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS 

 

 

A análise da categoria “educadores nas escolas”, à luz da metodologia de 

pesquisa do Programa Mais Educação, exige repensar a consciência dos 

educadores quanto à formação, à postura pedagógica frente ao papel a 

desempenhar, às falas e pronuncias, exigindo que eles estejam comprometidos com 

a solidariedade, buscando conhecimentos culturais e novos valores e participando 

do processo histórico de humanização e mudança social (FREIRE, 1997). 

Nesse sentido, todos se tornam sujeitos do processo educativo, 

educando-se em comunhão e participando do trabalho coletivo e responsável de 

educar numa comunhão de olhares sobre o mundo, de forma que a experiência da 

comunhão possibilite o pensar e o recriar a sociedade a partir de novas bases 

culturais e humanas. Ninguém é mais importante que o outro, todos devem assumir 

compromisso com a transformação e a consequente organização e ação de 

intervenção da realidade, pois a mudança somente acontecerá a partir do diálogo da 

articulação entre todos (FREIRE, 1987).  

Os educadores no referido Programa têm um papel a desempenhar, 

visando “uma dinâmica instituidora de relações de solidariedade e confiança para 

construir redes de aprendizagem, capazes de influenciar favoravelmente o 

desenvolvimento dos estudantes”. Portanto, esse trabalho deve envolver 

professores-educadores, “educadores populares, estudantes e agentes culturais 

(monitores, estudantes universitários com formação específica nos macrocampos), 

observando-se a Lei nº 9.608/1998, que dispõe sobre o serviço voluntário” (BRASIL, 

2015, p. 14) (Grifo do autor).  

Para atender os princípios educacionais acima descritos, esta pesquisa 

buscou investigar, junto aos gestores estaduais e municipais da Região Sul do 

Brasil, o perfil dos educadores (professores comunitários e monitores) quanto aos 

seguintes quesitos: presença nas escolas participantes do Programa Mais 

Educação, carga horária, destinação exclusiva ao Programa, processos e critérios 

de seleção dos educadores utilizados nos estados/municípios, tipo de vínculo 

empregatício. 
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12.1 Professor Comunitário 

 

 

Sendo de responsabilidade do governo local a disponibilização do 

Professor Comunitário na escola para que o Programa seja implantado, foi possível 

constatar, no contexto nacional, que, entre os respondentes dos estados e 

municípios do país, 80,6% dos que implantaram o PME têm professores 

comunitários, conforme disposto no Gráfico 15.  
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GRÁFICO 15 – Presença de professores comunitários nas escolas participantes do 
Programa Mais Educação, no Brasil, na Região Sul e em seus 
estados/municípios – 2013 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Sul (54), Paraná (16), 
Rio Grande do Sul (28) e Santa Catarina (10). 

 

De acordo com o Gráfico 15, na Região Sul do Brasil, esse índice é de 

77,8%, o que revela uma responsabilidade de indicação desse profissional ainda 

questionável, considerando que, nos três estados da Região, 20,4% dos 

respondentes desta pesquisa afirmaram não existir a presença desse profissional 

nas escolas. Destaca-se que 85,7% dos respondentes do Rio Grande do Sul 

evidenciaram que o PME, no seu Estado, conta com professores comunitários, 

resultado esse que se contrapõe ao do Estado do Paraná, onde apenas 62,5% dos 
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respondentes acusaram a presença desse profissional nas escolas que acolheram o 

Programa Mais Educação. 

A carga horária dos professores comunitários do Programa Mais 

Educação é de, no mínimo, vinte horas semanais, devendo chegar 

preferencialmente a quarenta horas (BRASIL, 2015a), o que vem sendo atendido, 

em parte, no Brasil, pois os dados apresentados na Tabela 28 apontam que, em 

58,7% dos estados e municípios brasileiros respondentes que têm o Professor 

Comunitário nas escolas, esse profissional permanece quarenta horas na escola, 

valendo destacar que os resultados da Região Sul superam a média nacional 

(64,3%) nessa questão.  

 

TABELA 28 – Carga horária dos professores comunitários do Programa Mais Educação, no 
Brasil, na Região Sul e em seus estados/municípios – 2013 

Carga horária 
Brasil 

(%) 
Sul 
(%) 

PR 
(%) 

RS 
(%) 

SC 
(%) 

40 horas 58,7 64,3 60,0 58,3 87,5 

30 horas 4,3 2,4 - 4,2 12,5 

20 horas 13,5 14,3 10,0 16,7 - 

Varia de escola para escola 19,2 16,7 30,0 16,7 - 

Não sei 1,4 2,4 - 4,2 - 

Outra 2,9 - - - - 

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

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (208), Sul (42), Paraná (10), 
Rio Grande do Sul (24) e Santa Catarina (8). 

 

Como mostra a Tabela 28, é significativo o percentual de municípios do 

Paraná (30,0%) onde a carga horária dos professores comunitários do Programa 

Mais Educação varia de escola para escola, índice também expressivo no contexto 

nacional (19,2%). Pode-se deduzir, com isso, que ou não há uma gestão pública do 

sistema de compromisso da Educação Integral, ou é deixada a cargo do 

Coordenador do Programa a definição da carga horária do Professor Comunitário 

frente ao contexto da escola, o que pode comprometer “a qualidade do 

desenvolvimento desse profissional nas escolas, desde que a dedicação desse 
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tempo seja voltada para o Programa, tendo em vista as funções que deve 

desempenhar” (BRASIL, 2013, p. 79). 

Na Tabela 29, que evidencia o regime de dedicação dos professores 

comunitários ao Programa Mais Educação, é revelado que, em 78,6% dos 

estados/municípios da Região Sul, em todas as escolas que implantaram o PME e 

que têm o Professor Comunitário, os referidos professores apresentavam dedicação 

exclusiva ao Programa, percentual esse maior que o nacional (70,2%).  

 

TABELA 29 – Destinação exclusiva da carga horária dos professores comunitários ao 
Programa Mais Educação, no Brasil, na Região Sul e em seus 
estados/municípios – 2013 

Destinação exclusiva 
Brasil 

(%) 
Sul 
(%) 

PR 
(%) 

RS 
(%) 

SC 
(%) 

Sim, em todas as escolas 70,2 78,6 90,0 75,0 75,0 

Sim, em algumas escolas 16,3 11,9 10,0 16,7 - 

Não 12,0 9,5 - 8,3 25,0 

Não sei 1,4 - - - - 

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

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (208), Sul (42), Paraná (10), 
Rio Grande do Sul (24) e Santa Catarina (8). 

 

De acordo com a Tabela 29, o Estado do Paraná apresenta um índice de 

90,0% de todas as escolas onde os professores comunitários destinam a carga 

horária de trabalho exclusivamente ao PME, sendo seguido pelos estados do Rio 

Grande do Sul e de Santa Catarina, com igual índice de 75,0%. 

Na Tabela 30, pode-se observar que o principal processo de escolha dos 

professores comunitários do Programa Mais Educação é por indicação da direção da 

escola, cujo índice de respostas afirmativas dos estados/municípios no Brasil é de 

79,8%, sendo que a Região Sul apresenta um índice médio de 83,3%.  
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TABELA 30 – Processos de seleção dos professores comunitários do Programa Mais 
Educação, no Brasil, na Região Sul e em seus estados/municípios – 2013 

Processos de seleção 
Brasil 

(%) 
Sul 
(%) 

PR 
(%) 

RS 
(%) 

SC 
(%) 

Indicação pela direção da escola 79,8 83,3 100,0 75,0 87,5 

Indicação pela gestão da Secretaria de 
Educação 

40,4 47,6 50,0 33,3 87,5 

Análise curricular e/ou entrevista 28,8 28,6 40,0 20,8 37,5 

Eleição pelo Colegiado da escola 3,8 7,1 - 12,5 - 

Eleição pelo Conselho Escolar 3,8 4,8 - 8,3 - 

Eleição pela Assembleia da escola 1,4 4,8 - 8,3 - 

Eleição pelo Comitê Local 0,5 - - - - 

Não sei 1,0 - - - - 

Outro(s) 1,4 - - - - 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (208), Sul (42), Paraná (10), 
Rio Grande do Sul (24) e Santa Catarina (8).  

 

Como pode ser visto na Tabela 30, no Estado do Paraná, 100,0% dos 

respondentes utilizam o mesmo processo: indicação da direção. Em seguida, está 

Santa Catarina, com 87,5%, apontando dois processos: a indicação da direção da 

escola e a indicação pela gestão da Secretaria de Educação. Observa-se ainda que, 

em cada Estado, são adotados processos distintos de seleção do Professor 

Comunitário, e que as eleições pelo Conselho Escolar e pela assembleia da escola 

apresentam os menores índices (8,3%). O processo de escolha desse profissional 

pelo Comitê Local não foi apontado por nenhum Estado.  

Na Tabela 31, são apresentados os critérios de seleção dos professores 

comunitários do Programa Mais Educação.  
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TABELA 31 – Critérios de seleção dos professores comunitários do Programa Mais 
Educação, no Brasil, na Região Sul e em seus estados/municípios – 2013 

Critérios de seleção 
Brasil 

(%) 
Sul 
(%) 

PR 
(%) 

RS 
(%) 

SC 
(%) 

Professor da rede 77,9 83,3 100,0 75,0 87,5 

Articulação com a comunidade 68,3 64,3 60,0 62,5 75,0 

Análise curricular 42,3 38,1 50,0 29,2 50,0 

Escolaridade 38,5 38,1 50,0 20,8 75,0 

Experiência no PME 29,8 35,7 40,0 33,3 37,5 

Morar na comunidade 18,8 14,3 10,0 8,3 37,5 

Não sei 2,4 2,4 - 4,2 - 

Outros 6,3 4,8 - 8,3 - 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (208), Sul (42), Paraná (10), 
Rio Grande do Sul (24) e Santa Catarina (8). 

 

A Tabela 31 mostra que o critério “ser professor da rede” é o preferencial, 

possuindo um percentual que, na Região Sul, corresponde a 83,3%. No Estado do 

Paraná, esse mesmo critério é adotado por 100,0% dos seus respondentes. Cabe 

ressaltar, também, os dois critérios adotados na seleção do referido professor, no 

Estado de Santa Catarina, com igual índice de 75,0%: a seleção com base na 

articulação do professor com a comunidade e o seu nível de escolaridade. 

Com os dados da Tabela 32, pode-se verificar o tipo de vínculo 

empregatício dos professores comunitários adotado nos estados/municípios do 

Brasil e da Região Sul.  
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TABELA 32 – Vínculo empregatício dos professores comunitários do Programa Mais 
Educação, no Brasil, na Região Sul e em seus estados/municípios – 2013 

Vínculo empregatício 
Brasil 

(%) 
Sul 
(%) 

PR 
(%) 

RS 
(%) 

SC 
(%) 

Efetivo da rede 82,7 85,7 90,0 87,5 75,0 

Contrato temporário 30,8 21,4 10,0 12,5 62,5 

Estagiário (estudante de curso superior) 5,3 2,4 10,0 - - 

Estagiário (estudante do Ensino Médio) 1,9 2,4 10,0 - - 

Não sei 2,4 2,4 - 4,2 - 

Outros 2,4 - - - - 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (208), Sul (42), Paraná (10), 
Rio Grande do Sul (24) e Santa Catarina (8). 

 

De acordo com a Tabela 32, em sua maioria, esses profissionais são 

professores efetivos, isto é, já fazem parte do quadro próprio das redes públicas de 

ensino. No Brasil, esse índice é de 82,7%, não muito diferente do da Região Sul, 

com 85,7%, a qual possui o terceiro maior índice dentre as cinco regiões brasileiras 

(BRASIL, 2013, p. 83). Sobre a mesma questão, o Estado do Paraná apresenta o 

maior índice (90,0%), e o Estado de Santa Catarina, o menor (75,0%). 

 

 

12.2 Monitor 

 

 

O Programa Mais Educação possui, dentre os profissionais que atuam na 

educação, os monitores, os quais são responsáveis pelas oficinas desenvolvidas 

nas escolas públicas inseridas no Programa. 

Dentre os critérios de seleção do Monitor do Programa Mais Educação 

apresentados na Tabela 33, verifica-se que 92,3% dos estados/municípios 

respondentes desta pesquisa, no Brasil, levam em conta que os monitores devem 

ter habilidades apropriadas para o desenvolvimento das atividades do Programa, 

sem a necessidade de formação específica na área de atuação.  
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TABELA 33 – Critérios de seleção dos monitores do Programa Mais Educação, no Brasil, na 
Região Sul e em seus estados/municípios – 2013 

Critérios de seleção 
Brasil 

(%) 
Sul 
(%) 

PR 
(%) 

RS 
(%) 

SC 
(%) 

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

92,3 98,0 93,3 100,0 50,0 

Formação técnica e/ou superior na área em 
que irá desenvolver as oficinas/atividades 

69,1 56,9 60,0 57,7 100,0 

Morar na comunidade 55,3 43,1 46,7 42,3 40,0 

Outros 6,1 5,9 - 7,7 10,0 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (246), Sul (51), Paraná (15), 
Rio Grande do Sul (26) e Santa Catarina (10). 

 

A Tabela 33 evidencia que o índice da Região Sul – de 98,0% para o 

mesmo critério: ter habilidades apropriadas para o desenvolvimento das atividades 

do Programa – supera o brasileiro (92,3%). No Estado do Rio Grande do Sul, os 

respondentes foram unânimes (100,0%) em evidenciar a presença desse critério na 

seleção dos monitores do PME.  

Cabe ressaltar que, no Estado de Santa Catarina, o critério da formação 

técnica e/ou superior na área em que o monitor irá desenvolver suas atividades foi 

apontado por 100,0% dos respondentes. 

Os dados da Tabela 34 revelam o perfil dos monitores do Programa Mais 

Educação na Região Sul. Entre os respondentes dos estados e municípios do Brasil, 

89,9% afirmaram que os monitores são estudantes universitários, índice que, na 

Região, pouco difere do contexto nacional, com 88,9%. Esse perfil dos monitores é 

constatado também, com índices elevados, nos demais estados do Sul, 

evidenciando uma tentativa de ir ao encontro das recomendações do Programa Mais 

Educação (BRASIL, 2009). 
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TABELA 34 – Perfil dos monitores do Programa Mais Educação, no Brasil, na Região Sul e 
em seus estados/municípios – 2013 

Perfil 
Brasil 

(%) 
Sul 
(%) 

PR 
(%) 

RS 
(%) 

SC 
(%) 

Estudantes universitários 89,9 88,9 93,8 92,9 70,0 

Educadores populares moradores da 
comunidade 

80,2 70,4 62,5 85,7 40,0 

Moradores da comunidade 61,6 55,6 62,5 57,1 40,0 

Arte-educadores 57,4 50,0 50,0 50,0 50,0 

Estudantes do Ensino Médio 49,6 63,0 68,8 60,7 60,0 

Educadores populares não moradores 
da comunidade 

41,5 46,3 43,8 46,4 50,0 

Professores da própria escola 26,4 42,6 37,5 39,3 60,0 

Professores aposentados 25,2 37,0 18,8 53,6 20,0 

Professores de outras escolas 
públicas 

21,7 27,8 6,3 42,9 20,0 

Professores de escolas particulares 12,4 11,1 18,8 10,7 0,0 

Não sei 0,8 - - - - 

Outros 5,4 5,6 6,3 - 20,0 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Sul (54), Paraná (16), 
Rio Grande do Sul (28) e Santa Catarina (10). 
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13 FORMAÇÃO DOS SUJEITOS ENVOLVIDOS COM O PROGRAMA MAIS 

EDUCAÇÃO 

 

 

O desenvolvimento de programas de formação dos professores deveria 

ser objeto de parcerias sólidas e equitativas com o sistema educativo, porque uma 

formação de qualidade funciona a partir de um consenso sobre a concepção de 

formação e de um engajamento coletivo em favor da profissionalização do ofício.  

O Gráfico 16 apresenta a promoção da formação do Professor 

Comunitário do PME nos estados/municípios no Brasil e na Região Sul.  
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GRÁFICO 16 – Promoção de formação aos professores comunitários do Programa Mais 
Educação pela Secretaria de Educação, no Brasil, na Região Sul e em 
seus estados/municípios – 2013 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (207), Sul (54), Paraná (16), 
Rio Grande do Sul (28) e Santa Catarina (10). 

 

Analisando os dados do Gráfico 16, percebe-se que ainda há muito que 

fazer no sentido de se ter o Professor Comunitário em processo contínuo de 

formação, acompanhado pelos sistemas/redes públicos de ensino responsáveis 

pelas políticas públicas educacionais, embora 81,0% dos estados/municípios que 

participaram desta pesquisa, na Região Sul, terem evidenciado que suas secretarias 

de educação promovem a formação do Professor Comunitário.  
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Convém destacar os resultados do Estado do Rio Grande do Sul, cuja 

formação dos professores comunitários atinge a casa dos 91,7%, bem superior às 

médias brasileira e regional. 

A discussão sobre a periodicidade na formação dos professores 

comunitários deve ultrapassar os ditames da lei e dos projetos governamentais, 

devendo ser firmadas parcerias com o meio acadêmico, de forma a permear os 

debates de todos os profissionais da educação na escola, tornando-a mais 

contextualizada, coerente e flexível diante da diversidade de contextos que compõe 

o Brasil.  

Pode-se constatar, na Tabela 35, que a realização mensal de formação 

dos professores comunitários do Programa Mais Educação foi a periodicidade mais 

destacada em todos os estados/municípios no Brasil e na Região Sul, sendo que o 

índice do Sul supera o nacional e que o Estado de Santa Catarina apresentou o 

maior percentual associado a essa periodicidade (80,0%). 

 

TABELA 35 – Periodicidade na realização de formação dos professores comunitários do 
Programa Mais Educação, no Brasil, na Região Sul e em seus 
estados/municípios – 2013 

Periodicidade 
Brasil 

(%) 
Sul 
(%) 

PR 
(%) 

RS 
(%) 

SC 
(%) 

Mensal 33,9 52,9 57,1 45,5 80,0 

Bimestral 16,4 5,9 - 9,1 - 

Trimestral 6,7 11,8 - 13,6 20,0 

Semestral 18,8 11,8 14,3 13,6 - 

Anual 5,5 5,9 - 9,1 - 

Não há periodicidade 16,4 11,8 28,6 9,1 - 

Outra 2,4 - - - - 

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

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (165), Sul (34), Paraná (7), 
Rio Grande do Sul (22) e Santa Catarina (5). 
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No Gráfico 17, pode-se ver a comparação entre a promoção da formação 

para professores comunitários e para os monitores. 

 

 

GRÁFICO 17 – Promoção de formação aos professores comunitários e aos monitores do 
Programa Mais Educação pela Secretaria de Educação, no Brasil, na 
Região Sul e em seus estados/municípios – 2013 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Sul (54), Paraná (16), 
Rio Grande do Sul (28) e Santa Catarina (10). 

 

Verifica-se, nos dados do Gráfico 17, que as secretarias de educação dos 

estados/municípios da Região Sul que implantaram o Programa Mais Educação se 

preocupam, prioritariamente, com a promoção de espaços e tempos de formação do 

Professor Comunitário, ficando a formação do Monitor em segundo plano. Essa 

diferença é visivelmente maior no Estado de Santa Catarina, onde a formação do 

Professor Comunitário foi apontada por 62,5% dos respondentes e a do Monitor, por 

apenas 30,0%. 

A periodicidade na realização de formação dos monitores do Programa 

Mais Educação na Região Sul do Brasil, apresentada na Tabela 36, mais apontada 

pelos respondentes foi a semestralidade (41,7%), o que é também encontrado no 

Estado do Rio Grande do Sul, com igual percentual. 
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TABELA 36 – Periodicidade na realização de formação dos monitores do Programa Mais 
Educação, no Brasil, na Região Sul e em seus estados/municípios – 2013 

Periodicidade 
Brasil 

(%) 
Sul 
(%) 

PR 
(%) 

RS 
(%) 

SC 
(%) 

Mensal 19,3 27,8 22,2 33,3 - 

Bimestral 13,7 5,6 55,6 4,2 33,3 

Trimestral 11,8 11,1 - 12,5 33,3 

Semestral 30,4 41,7 - 41,7 - 

Anual 8,1 2,8 - 4,2 - 

Não há periodicidade 11,8 11,1 22,2 4,2 33,3 

Outra 5,0 - - - - 

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

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (161), Sul (36), Paraná (9), 
Rio Grande do Sul (24) e Santa Catarina (3). 

 

Ao mesmo tempo em que, por meio da Tabela 35, é possível constatar 

que 52,9% dos estados/municípios respondentes da Região Sul evidenciaram que 

suas secretarias de educação possibilitam formações com periodicidade mensal 

para os professores comunitários, de acordo com a Tabela 36, apenas 27,8% 

ofertam formação de igual periodicidade para os monitores que atuam no PME. Essa 

constatação possibilita concluir, entre outros aspectos, que as secretarias de 

educação da Região Sul apresentam maior preocupação com a formação de seu 

próprio quadro de docentes, uma vez que 85,7% dos estados/municípios que 

participaram desta pesquisa afirmaram que os professores comunitários do PME são 

efetivos da rede pública de ensino, o que pode ser confirmado na Tabela 32.  

Esse quadro também é delicado no contexto nacional, onde, de acordo 

com a Tabela 35, 33,9% dos estados/municípios brasileiros evidenciaram que a 

periodicidade associada à formação dos professores comunitários é a mensal, ao 

passo que, segundo a Tabela 36, é a semestralidade que corresponde à 

periodicidade mais informada associada à formação dos monitores (30,4%). Então, 

no Brasil, também se verifica um espaçamento maior no período de formação dos 
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monitores. O fato é que tanto os monitores quanto os professores comunitários são 

profissionais que atuam na mesma escola, com os mesmos educandos, trabalhando 

com a mesma proposta do PME, porém os monitores carecem de formação com 

menor intervalo, uma vez que vários deles são estudantes universitários, os quais 

formarão o quadro de educadores das redes públicas de ensino do país. 

A formação atinge também outros sujeitos vinculados ao PME, como 

pode ser visto no Gráfico 18. 
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GRÁFICO 18 – Promoção de formação a outros profissionais vinculados ao Programa Mais 
Educação pela Secretaria de Educação, no Brasil, na Região Sul e em seus 
estados/municípios – 2013 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Sul (54), Paraná (16), 
Rio Grande do Sul (28) e Santa Catarina (10). 

 

É preciso analisar, com certa preocupação, os dados do Gráfico 18, pois 

ele mostra que os índices são iguais (50,0%) quanto à promoção e à não promoção 

de formação dos outros profissionais vinculados ao Programa Mais Educação por 

parte dos estados/municípios tanto do Brasil como da Região Sul. 

A Tabela 37 revela quais são os outros profissionais que foram 

contemplados pela formação promovida pela Secretaria de Educação associada ao 

Programa Mais Educação.  
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TABELA 37 – Outros profissionais contemplados pela formação promovida pela Secretaria 
de Educação associada ao Programa Mais Educação, no Brasil, na Região 
Sul e em seus estados/municípios – 2013 

Profissionais 
Brasil 

(%) 
Sul 
(%) 

PR 
(%) 

RS 
(%) 

SC 
(%) 

Gestores das Escolas 72,1 55,6 50,0 50,0 80,0 

Supervisor/Coordenador/Orientador 
Pedagógico 

60,5 74,1 50,0 85,7 80,0 

Professor/Educador 37,2 51,9 87,5 42,9 20,0 

Pessoal de apoio 22,5 25,9 25,0 28,6 20,0 

Equipe da Secretaria de Educação 20,2 18,5 12,5 21,4 20,0 

Profissionais de áreas específicas 12,4 14,8 - 21,4 20,0 

Bolsistas 10,9 14,8 37,5 7,1 - 

Parceiros 3,1 3,7 - 7,1 - 

Equipes das secretarias 1,6 3,7 - - 20,0 

Comunidade escolar 0,8 - - - - 

Conselho Escolar 0,8 3,7 - 7,1 - 

Não sei 0,8 - - - - 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (129), Sul (54), Paraná (16), 
Rio Grande do Sul (28) e Santa Catarina (10). 

 

Pode-se constatar, na Tabela 37, que os gestores das escolas foram o 

foco de maior promoção dessa formação no âmbito nacional, com um índice de 

72,1%. Já na Região Sul, ela foi direcionada aos supervisores, coordenadores e 

orientadores pedagógicos, com índice de 74,1%. No Estado do Rio Grande do Sul, 

esses mesmos profissionais também foram contemplados com essa formação, com 

percentual de 85,7%. No Estado do Paraná, ela abarcou especialmente os 

professores/educadores do Programa, apontada por 87,5% dos respondentes. Já 

em Santa Catarina, com igual índice de respostas (80,0%), a formação beneficiou 

especialmente os gestores das escolas além dos supervisores, coordenadores e 

orientadores pedagógicos. 



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

78 

14 MONITORAMENTO/AVALIAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 

 

 

Perguntados se o Programa Mais Educação tem sido monitorado e/ou avaliado, 

95,0% (245) dos estados/municípios investigados no Brasil responderam que sim. Na Região 

Sul, esse índice foi de 94,4%, sendo que os estados do Paraná (100,0%) e do Rio Grande do 

Sul (96,4%) ficaram com percentuais maiores. Em Santa Catarina, o índice foi menor do que 

o da Região Sul (80,0%). 

No Gráfico 19, estão revelados os posicionamentos dos 

estados/municípios do Brasil e da Região Sul quanto à criação de estratégias de 

monitoramento/avaliação do PME.  
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GRÁFICO 19 – Criação de estratégias específicas para monitoramento e/ou avaliação do 
Programa Mais Educação, no Brasil, na Região Sul e em seus 
estados/municípios – 2013 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Sul (51), Paraná (16), 
Rio Grande do Sul (27) e Santa Catarina (8). 

 

Pode-se observar, no Gráfico 19, que, no Estado do Rio Grande do Sul, 78,6% dos 

municípios criaram estratégias específicas de monitoramento/avaliação, superando 

o índice nacional (77,1%) e o regional (70,4%). 
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15 IMPACTOS DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NAS 

DEMAIS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA 

 

 

Os impactos das atividades dos macrocampos do Programa Mais 

Educação na organização do tempo em outras escolas da rede pública de ensino, 

tanto no Brasil como na Região Sul, são significativos. Considerando o pouco tempo 

de desenvolvimento do PME, o Programa já começou a influenciar, em 29,6%, a 

organização do tempo nas demais escolas da Região Sul, como pode ser 

confirmado na análise do Gráfico 20. Esse impacto tem maior índice no Estado do 

Rio Grande do Sul, com 35,7%, superando o nacional, que é de 30,6%. 
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GRÁFICO 20 – Impacto das propostas dos macrocampos do Programa Mais Educação na 
organização do tempo nas demais escolas da rede estadual/municipal de 
ensino, no Brasil, na Região Sul e em seus estados/municípios – 2013 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Sul (54), Paraná (16), 
Rio Grande do Sul (28) e Santa Catarina (10). 
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16 MODIFICAÇÕES NAS ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

 

No Gráfico 21, pode ser observado que houve modificações nas 

estratégias de avaliação da aprendizagem nas escolas da rede pública de ensino 

resultantes de sua adesão ao Programa Mais Educação. Os estados da Região Sul 

que mais sentiram essas mudanças foram: Rio Grande do Sul (71,4%) e Santa 

Catarina (70%).  
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GRÁFICO 21 – Modificações nas estratégias de avaliação da aprendizagem, na rede 
pública de ensino, resultantes da adesão ao Programa Mais Educação, 
no Brasil, na Região Sul e em seus estados/municípios – 2013 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Sul (54), Paraná (16), 
Rio Grande do Sul (28) e Santa Catarina (10). 

 

Frente aos dados do Gráfico 21, pode-se constatar que o PME vem 

impactando as redes públicas de ensino, provavelmente, no que se refere a uma 

nova concepção de formação e de processos de ensino-aprendizagem. 
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17 AÇÕES DO MEC PARA FORTALECIMENTO DO PROGRAMA MAIS 

EDUCAÇÃO 

 

 

As respostas dos coordenadores da Região Sul, quando questionados 

sobre quais ações o MEC deveria desenvolver para o fortalecimento do PME, 

podem ser conferidas na Tabela 38. 

 

TABELA 38 – Demandas de ações do Ministério da Educação para o fortalecimento do 
Programa Mais Educação, no Brasil, na Região Sul e em seus 
estados/municípios – 2013 

Demandas 
Brasil 

(%) 
Sul 
(%) 

PR 
(%) 

RS 
(%) 

SC 
(%) 

Ampliação da oferta de cursos de formação 
em Educação Integral 

91,1 94,4 93,8 92,9 100,0 

Ampliação do número de reuniões para 
orientações técnicas sobre o PME 

80,6 77,8 68,8 82,1 80,0 

Realização de monitoramento e avaliação 
do PME 

70,2 53,7 56,3 57,1 40,0 

Elaboração e distribuição de maior número 
de publicações sobre Educação Integral 

67,1 66,7 81,3 60,7 60,0 

Participação de técnicos do MEC nas 
reuniões do Comitê Territorial 

58,1 48,1 18,8 60,7 60,0 

Outras 20,5 22,2 18,8 21,4 30,0 

Nota: Total de sistemas/redes estaduais/municipais respondentes: Brasil (258), Sul (54), Paraná (16), 
Rio Grande do Sul (28) e Santa Catarina (10). 

 

Os respondentes da Região Sul apontaram uma forte demanda pela 

ampliação da oferta de cursos de formação em Educação Integral (94,4%), com 

destaque para o Estado de Santa Catarina (100,0%), bem como pela ampliação do 

número de reuniões para orientações técnicas (77,8%).  

 



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

82 

18 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Considerando a análise dos dados apresentados nesta pesquisa, pode-se 

perceber a existência de vários fatores que apontam para possíveis contribuições do 

Programa Mais Educação na indução de políticas públicas de Educação Integral, na 

Região Sul do Brasil. Além disso, é possível constatar os desafios que o Programa 

ainda deve vencer no sentido de seu pleno desenvolvimento e de seu avanço 

enquanto política educacional. 

Inicialmente, vale ressaltar que a existência de um reduzido número de 

entes federados da Região Sul que já vinham desenvolvendo experiências de 

Educação Integral antes da implantação do Programa Mais Educação, em contraste 

com a grande quantidade daqueles que implementaram o PME, mostra como esse 

Programa viabilizou a grande expansão da Educação Integral na Região. 

O PME também influenciou o planejamento, a gestão e a estrutura das 

secretarias estaduais/municipais de educação da Região Sul, deflagrando a 

organização e/ou criação de novos setores específicos para atender as demandas 

de gestão da Educação Integral, ou do Programa em especial. Da mesma forma, foi 

possível perceber alterações em determinadas normativas educacionais, como, por 

exemplo, nas Diretrizes Curriculares e nos Projetos Político-Pedagógicos das 

escolas, fato que denota uma contribuição do PME no que se refere à ação indutora 

de Educação Integral. 

A isso se soma o bom perfil da maioria dos coordenadores do PME nas 

secretarias de educação da Região Sul. De acordo com os dados apresentados, 

esses profissionais possuem elevado nível de escolaridade, com pós-graduação lato 

e/ou stricto sensu concluída, ou em andamento, além de serem do quadro efetivo da 

rede pública de ensino e com a atribuição de função gratificada, mostrando o 

compromisso das secretarias para com o Programa.  

Também se pode destacar a integração do Programa Mais Educação com 

outros programas do Governo Federal em execução na Região Sul. Por exemplo, 

com a prioridade de atendimento aos alunos contemplados pelo Programa Bolsa 

Família, o PME otimizou recursos e esforços na perspectiva de superação dos 

problemas de vulnerabilidade dos alunos. 
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Além disso, o Programa Mais Educação contribuiu, ainda, para que as 

redes públicas de ensino do Sul buscassem promover, ou ampliar, parcerias com 

outras instituições, organizações e pessoas da comunidade, ampliando o leque de 

envolvimento com a Educação Integral.  

Nessa perspectiva, a criação e a normatização dos comitês 

metropolitanos e territoriais nos estados da Região Sul apontam para um estímulo 

das ações coletivas, representativas e democráticas, visando ao avanço do 

Programa Mais Educação, uma vez que esses comitês inovam o cenário educativo e 

ampliam a participação de outras instituições na implementação e no 

desenvolvimento do PME. Da mesma forma, a ampliação dos comitês locais avança 

a possibilidade de ações coletivas entre as escolas públicas, permitindo a 

participação de mais representantes das comunidades onde as escolas se inserem.  

Em relação ao financiamento do Programa Mais Educação, foi possível 

perceber que a grande maioria dos estados e municípios da Região Sul tem 

investido verbas adicionais no Programa, além das do PDDE/Educação Integral, 

mostrando o compromisso desses entes federados com o desenvolvimento e a 

manutenção do PME e, consequentemente, da Educação Integral. O compromisso 

dos governos locais do Sul com o financiamento do PME se estende à oferta de 

alimentação e às reformas, adaptações e manutenções dos espaços escolares. 

Assim, outra influência importante do PME na rotina das escolas públicas 

do Sul é a oferta de refeições extras aos educandos de tempo integral. Quase todos 

os estados e municípios oferecem, pelo menos, três refeições aos estudantes das 

redes públicas de ensino que implantaram o Programa, na Região Sul. Esse dado é 

um elemento favorecedor da permanência dos educandos no Mais Educação, 

porque eles não teriam como permanecer na escola, em dois turnos, sem a oferta da 

alimentação necessária. Ademais, as refeições extras vêm contribuir tanto para a 

adesão dos alunos ao Programa quanto para evitar sua evasão dele.  

A alimentação dos estudantes, assim como o desenvolvimento das 

oficinas e demais atividades do PME, também está fortemente relacionada ao 

gerenciamento dos espaços escolares e extraescolares. Os dados mostram que a 

maioria dos estados e municípios da Região Sul investiram na melhoria dos espaços 

escolares, em parte ou em todas as suas escolas públicas, o que demonstra que 

elas estão sendo adaptadas para atender as necessidades do Programa.  
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Em relação à participação de outros sujeitos, além da dos educandos, na 

escolha das oficinas do Programa Mais Educação, foi possível observar que, na 

Região Sul, a participação dos diretores das escolas é bastante expressiva (96,3%), 

o que denota a liderança desses sujeitos nas tomadas de decisão em relação ao 

PME. 

Sobre os desafios enfrentados na implementação do PME e para a 

garantia de sua qualidade na Região Sul, pode-se citar a não universalização da 

presença do Professor Comunitário nas escolas, bem como a necessidade de 

ampliação da sua carga horária para 40 horas, em todas elas. São desafios ainda a 

serem superados na trilha da concretização de políticas públicas na área da 

Educação Integral. 

Esta pesquisa revelou, ainda, que os processos de seleção dos 

professores comunitários do Programa Mais Educação na Região Sul têm, como 

principal critério, a indicação desses profissionais pela direção das escolas. Esse 

dado aponta para a descentralização do processo de implementação do PME, o que 

pode contribuir para a sedimentação do Programa nos estados e municípios da 

Região. Além desse critério, destaca-se, entre aqueles que possuem os maiores 

índices: “ser professor da rede pública de ensino”, o que se confirma na declaração 

de que a maioria dos coordenadores do PME, nas escolas, são professores efetivos, 

isto é, pertencem ao seu quadro de funcionários. Isso aponta para a preocupação e 

o compromisso dos governos locais em relação à institucionalização do Programa 

nas redes públicas de ensino.    

Quanto aos monitores, foi evidenciado que os candidatos ao cargo 

deveriam ter formação técnica e/ou superior e morar na comunidade. Esses critérios 

de seleção permitem induzir que existe um compromisso tanto com a qualidade do 

atendimento aos educandos pelo PME quanto com a valorização da cultura local 

proposta pelo Programa, considerando que essa valorização contribui para o 

fortalecimento do Programa Mais Educação no território. 

De acordo com os dados apresentados, na Região Sul, assim como no 

Brasil, os processos de formação dos diversos sujeitos envolvidos no 

desenvolvimento do PME ainda têm muito no que avançar, colocando-se como um 

dos desafios para os governos locais na concretização de políticas públicas de 

Educação Integral.  
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Outra questão a ser destacada aqui, a qual abrange a grande maioria dos 

estados/municípios da Região Sul, é o fato de o Programa Mais Educação estar 

sendo monitorado e avaliado através de estratégias criadas exclusivamente para 

esses procedimentos. Isso aponta para uma preocupação dos governos locais para 

com o desenvolvimento e o avanço do Programa, assim como anuncia a 

possibilidade de indução de políticas públicas na área da Educação Integral.  

É importante, ainda, destacar as influências do Programa Mais Educação 

nas demais escolas das redes estaduais e municipais de ensino que não o 

implantaram, na Região Sul, tais como: na organização do tempo escolar, a partir 

das propostas dos macrocampos, que aparece ainda de forma tímida; na avaliação 

da aprendizagem dos educandos, que foi mais ampla, alcançando em torno de dois 

terços dos entes federados. Esses impactos evidenciam que a cultura de Educação 

Integral está se infiltrando nas redes públicas de ensino da Região, configurando um 

fator que pode contribuir para a indução de políticas públicas de Educação Integral. 
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