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Título do projeto: A gestão educacional em Volta Redonda, o programa Mais 

Educação e a investigação sobre a qualidade da estrutura e oferta de educação 

integral no Município. 

RESUMO     

 A pesquisa tem por objetivo conhecer o processo de implementação do Programa 

Mais Educação (PME) no município de Volta Redonda articulando-o com aspectos de 

sua gestão, modelo e referência de educação integral. Nesse sentido descreve-se seu 

respectivo o processo de implementação no sistema de ensino de Volta Redonda, 

identifica fatores de sua execução capazes de indicar como podem promover a 

melhoria da qualidade do sistema municipal a partir do ensino aplicado. A pesquisa 

busca ainda inferir sobre as formas encontradas para ampliação do horário escolar no 

Município. Foi utilizado procedimentos mistos de investigação, considerados 

objetivamente como pesquisa bibliográfica e de campo que de forma intercaladas 

colaboraram na fundamentação teórica, e nos procedimentos de coleta, análise e 

estruturação dos dados coletados. Com as informações preliminares do projeto foi 

possível identificar alguns dos motivos de implementação o PME na unidade de 

ensino assim como a estrutura física de cada unidade, as atividades oferecidas, 

horário de atendimento e percepção dos profissionais frente a aplicação do PME nas 

unidades de ensino no município. 

INTRODUÇÃO 

O presente projeto de investigação destina-se a analisar as condições práticas 

e conceituais de aplicação do modelo de educação integral ou ampliação do tempo 

escolar proposto nas escolas públicas do sistema de ensino municipal de Volta 

Redonda induzido pelo Programa do Governo Federal Mais Educação. 

Na pesquisa proposta, o estudo do conceito, da organização e da oferta de 

educação integral a partir do programa Mais Educação assume centralidade ao 

debate educacional na região considerando ser a cidade de Volta Redonda uma das 

cidades de maior importância produtiva da região, assim como de significativa 

proporção ao cenário industrial brasileiro.  

         

METODOLOGIA  



Os procedimentos metodológicos propostos nesse projeto de pesquisa 

compõem o quadro das pesquisas qualitativas articuladas aos procedimentos das 

pesquisas bibliográfica e de campo, em acordo aos objetivos inscritos para o estudo. 

Tratando-se também de uma pesquisa bibliográfica, possui um caráter 

descritivo, pois delineia as características do objeto, realizando estudos e análises das 

fontes, sem a intervenção do pesquisador, que registra e interpreta os fatos e dados 

conforme estes se mostram, interpretando-os à luz dos referenciais teóricos. 

O estudo também está vinculado à pesquisa de campo, tendo em vista que 

pretende fazer uso de entrevistas ou visitas de observação de modo a captar suas 

impressões, ideias e práticas do funcionamento do programa na realidade estudada.        

 

DESENVOLVIMENTO     

  Propostas de educação integral são retomadas e estão em pleno curso. Seu 

pressuposto teórico pode ser bem definido por Cavaliere (2010) “ [...] educação 

integral. Ação educacional que envolve diversas e abrangentes dimensões da 

formação dos indivíduos”.  

Realizamos o estabelecimento de indicadores que deveriam ser observados 

nas unidades de ensino do sistema municipal de Volta Redonda assim como as 

questões para as entrevistas aos profissionais da educação envolvidos na 

implementação e execução do Programa Mais Educação. 

Foram selecionadas duas escolas para a pesquisa pela SME-VR. Estas foram 

visitadas pelas alunas participantes do PIC de maneira a permitir o levantamento de 

dados relativos a implementação do Programa Mais Educação no município. Neste 

trabalho iremos nomeá-las como Escola 1 e Escola 2 afim de preservar a identificação 

da mesma e de seus profissionais que também receberão nomes fictícios. 

RESULTADOS PRELIMINARES       

 Após a análise inicial dos dados coletados podemos identificar que as escolas 

pesquisadas foram selecionadas para participar do Programa Mais Educação por 

motivos diferentes. A Escola 1 foi escolhida para executar o programa a fim de 

estender o programa na região para que mais escolas passassem a oferecer à 

comunidade atividades extraclasses. Enquanto que a Escola 2 teve o PME 



implementado no ano de 2011 por uma indicação da Secretaria Municipal de 

Educação por consequência de seu baixo rendimento no IDEB de 2009. 

 Foi possível identificar ainda que as instituições pesquisadas possuem 

estrutura física bem diferente pois segundo informou a diretora da Escola 1 o espaço 

físico sempre foi um problema a ser enfrentado porque é pequeno para atender cento 

e vinte três alunos em horário integral. Ressalta também que precisou adaptar duas 

salas, algumas atividades são realizadas na quadra do bairro e no CRAS por conta 

da falta de estrutura adequada. Enquanto que a Escola 2 utilizava seu próprio espaço 

físico como sala de leitura e sala de informática e o pátio da escola para realização 

das atividades. 

 Outros aspectos foram analisados, como por exemplo: atividades oferecidas 

em cada instituição, horário de atendimento aos alunos, profissionais envolvidos no 

programa, e ainda dificuldades encontradas na execução do PME e não 

conseguiremos detalhá-los neste trabalho. Porém, torna-se evidente e necessário 

enfatizar que em ambas as escolas os profissionais entrevistados manifestaram que 

a qualidade do ensino na instituição melhorou significativamente após a 

implementação do Programa Mais Educação podendo ser percebido em avaliações 

externas do MEC. 
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