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Resumo: 

        O Programa Mais Educação é uma proposta do Governo Federal que tem 

como objetivo oferecer múltiplas possibilidades educacionais no contraturno 

escolar para alunos do ensino fundamental envolvendo os profissionais da 

escola, família e comunidade. A pesquisa que fundamenta este trabalho visa 

avaliar as estratégias de ampliação da jornada escolar no município de São 

Gonçalo. 

 

Introdução: 

O Programa Mais Educação foi criado pelo Governo Federal para ampliar 

e diversificar possibilidades educacionais no contraturno escolar para alunos do 

ensino fundamental da rede pública de ensino. As escolas priorizadas seriam 

aquelas com baixo IDEB, alto índice de evasão escolar, defasagem idade/série 

e situadas em áreas de vulnerabilidade social. O Programa foi instituído pela 

Portaria Normativa Interministerial 17/2007 e regulamentado pelo decreto 

7.083/10. 

O município de São Gonçalo se adequava perfeitamente aos critérios de 

prioridade do Programa Mais Educação, pois contava com mais de 800 mil 

habitantes, alto índice de vulnerabilidade social e escolas com baixo IDEB. Em 

2008, somente 6 escolas municipais e 8 estaduais participavam do Programa. 

Em 2009, o número aumentou significativamente, passando a 52 escolas 

municipais e 80 estaduais. No ano de 2010, 70,9% unidades escolares já 

adotavam o Programa.  

 

Objetivo:  

Este trabalho tem por objetivo é avaliar as estratégias de ampliação da 

jornada escolar visando adequação ao Programa. 

 

Metodologia:  

De acordo com dados fornecidos pelo sítio do INEP, fizemos um 

levantamento do número de matrículas em tempo integral de todos os 

municípios do estado do Rio de Janeiro, tanto dos anos iniciais quanto dos 

anos finais, desde 2010 até 2012. Nossa pesquisa se desenvolveu no 

município de São Gonçalo (RJ) onde está situada a faculdade em que 



estudamos. Elaboramos um roteiro de observação das escolas a serem 

visitadas para avaliar o impacto da ampliação do tempo em fatores cognitivos e 

não-cognitivos dos alunos. Também entrevistamos a coordenadora do 

Programa Mais Educação e a superintendente de projetos na Secretaria 

Municipal de Educação de São Gonçalo. Além disso, analisamos portfólios 

sobre a implementação do Programa Mais Educação de seis escolas 

municipais, após a autorização da Secretaria. E, com base nas informações 

recolhidas, selecionamos uma escola para visitação, onde fizemos 

levantamento de notas dos alunos participantes do Programa Mais Educação e 

realizamos entrevistas. 

 

Desenvolvimento:  

O contexto atual, de acordo com o sítio do INEP, revela que o município 

de São Gonçalo teve um aumento de 4% de matrículas em tempo integral de 

2010 para 2012 nos anos iniciais; em 2010 tinha 15% de matrículas dos anos 

iniciais em tempo integral, em 2011 já alcançava 18% e em 2012, 19%, 

equivalente a 4.751 alunos. Nos anos finais, o crescimento das matrículas em 

tempo integral foi ainda maior, visto que de 9% em 2010, passando por 13,5% 

em 2011, saltou para 30% em 2012, o que equivale a 3.009 alunos. 

Tabela 1: Número matrículas em tempo integral na rede municipal de 
ensino no município de São Gonçalo 

 

ANOS INICIAIS ANOS FINAIS 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

4.070     
15% 

4.609     
18% 

4.751    
19% 

987           
9% 

1.287       
13.5% 

3.009      
30% 

Fonte: Censo Escolar 2010, 2011 e 2012. INEP 

 

Em entrevista com a coordenadora do Programa Mais Educação em São 

Gonçalo, soubemos que o Mais Educação atendia a 73 escolas de uma 

totalidade de 92 e que a quantidade de alunos participantes variava entre 100 e 

150 em cada escola, selecionados pela distorção idade/série. 

Resultados Preliminares: 

Constatamos que os portfólios analisados não foram elucidativos o 

suficiente para obter critérios para a seleção das escolas a serem visitadas. 



Mesmo assim, a partir das informações obtidas nos portfolios confrontadas com 

as informações das entrevistas realizadas selecionamos duas escolas. Foram 

priorizadas mais tempo de adesão ao Programa (2009) e maior crescimento no 

IDEB. 

No primeiro semestre de 2013, visitamos uma das duas escolas 

selecionadas para a pesquisa. Nesta escola constatamos que não são todos os 

alunos de 5º ano que participam do projeto, portanto não se pode fazer relação 

direta entre o Programa e o resultado da prova Brasil; não há integração 

curricular entre o turno regular e o Programa Mais Educação; e as notas 

colhidas até o momento, de alunos de 6º ano, seja em 2012 ou em 2011, não 

nos levaram a indício de mudanças significativas: não houve crescimento nem 

decréscimo de notas a partir da entrada no Programa.  
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