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Resumo: Este trabalho relata as observações feitas após uma pesquisa de campo em 

uma Escola da Rede Pública Estadual da periferia de Pelotas-RS. A proposta de 

pesquisa é direcionada a analise de como o meio escolar está recebendo e adotando o 

Programa Mais Educação, quais as mudanças que estão ocorrendo e quais as 

interpretações dos trabalhadores que estão colocando em prática o projeto. Tendo em 

vista que esse programa prevê que os alunos passem 35 horas semanais no ambiente 

escolar, é curioso o fato de como a escola recebe estes alunos, visto que na maioria das 

vezes, há falta de funcionários e de espaço físico para os alunos regulares. É 

importante, então, entender a situação dos alunos que permanecem dois turnos na 

escola. Nessa perspectiva nossa pesquisa tenta compreender as dificuldades e os 

benefícios que esse programa está trazendo para a Escola Estadual de Ensino Médio 

Dr. Joaquim Duval. 

 

Palavras Chave: Experiência Docente. Mais Educação. Aprendizagem. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho foi desenvolvido através de uma pesquisa de campo em uma 

Escola da Rede Pública Estadual da periferia de Pelotas, com o objetivo de observar 

como está acontecendo o processo de implementação do Programa Mais Educação 

nessa escola, tendo em vista que este programa foi um dos nossos primeiros contatos 

com a docência. Compreender como as escolas estão se adequando para manter os 

alunos durante dois turnos na escola, também é uma das nossas metas. Este trabalho 

consiste de uma analise feita em dois momentos, um deles de observação geral do 

andamento do programa, e outro, especificamente, da oficina de Matemática. 
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Os objetivos específicos deste relato são divulgar o programa educacional e 

fazer uma comparação crítica, quanto às propostas do Programa e o que realmente está 

sendo feito na escola. 

A Instituição observada é a Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Joaquim Duval, 

que situa-se no Bairro Santa Terezinha, atendendo alunos da Zona Norte de Pelotas. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

O trabalho foi feito primeiramente através de algumas observações na escola, no 

período de maio de 2014 à setembro de 2014, período este que tivemos a oportunidade 

de trabalhar como monitores de Matemática na escola. Dando continuidade a esta foi 

realizado um estudo sobre os documentos fornecidos pelo MEC, relacionados ao 

Programa e também de autores que pesquisam sobre o mais Educação, para dai 

fazermos a comparação entre a teoria e o que esta sendo colocado em prática nas 

escolas. 

 

3. APECTOS POSITIVOS E DIFICULDADES NA IMPLEMENTAÇÃO DO 

PROGRAMA 

 

O programa Mais Educação tem propiciado para nós e para outros monitores, o 

primeiro, ou um dos primeiros contatos com a docência, além de nos fazer pensar o que 

nos constitui professor, o que vai ao encontro dos pensamentos de Santos, Antunes e 

Bernardi. 

 
Desvendar a figura do professor vai além das instâncias institucionais. É 

preciso uma retomada da função social e educacional do mesmo. Existia um 

profissional que constituía-se, acadêmica  culturalmente, num técnico para 

transmitir informações aos seus alunos. Hoje, o profissional docente tornou-

se um mediador na construção do conhecimento e, consequentemente, tem 

que assumir novos papéis e responsabilidades no exercício da sua profissão. 

(SANTOS, ANTUNES E BERNARDI. 2008) 

 

Buscando experiência nesse papel que o novo professor tem  de ser mediador do 

conhecimento, nós graduandos trabalhamos e pesquisamos o Programa, não somente 

com um olhar crítico, mas também com caráter curioso. 

Iremos relatar primeiramente a proposta geral, e em seguida a proposta da oficina 

de matemática em específico. 

 

 

3.1 PROPOSTA GERAL 

As atividades do programa são previstas e organizadas em macro campos: 

Acompanhamento Pedagógico; Meio Ambiente; Esporte e Lazer; Direitos Humanos em 

Educação; Cultura e Artes; Cultura Digital; Promoção da Saúde; Educomunicação; 

Investigação no Campo das Ciências da Natureza; Educação Econômica. 

O intuito do Mais Educação é atender crianças com defasagem série/idade, 

estudantes que estão em situação de risco, vulnerabilidade social e sem assistência. A 

escola onde foi realizada a pesquisa propõe o enfoque que o programa prevê, porém é ai 

que podemos constatar que estão algumas falhas, pois, muitas dessas crianças, estão no 



XX EREMAT -  Encontro Regional de Estudantes de Matemática da Região Sul 

Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Bagé/RS, Brasil. 13-16 nov. 2014. 
 

 

 

 

740 
 

projeto pelo simples fato de receber alimentação, estar em contato com os colegas e não 

pelo interesse de estar no espaço escolar para estudar. 

A proposta do programa é de que a criança ou o jovem participante do Mais 

Educação permaneça na escola 35 horas por semana, e que faça maior parte das 

refeições do dia na escola. Tivemos o relato da coordenadora, e também pudemos 

observar, que alguns alunos já demonstram uma modificação quanto ao comportamento 

no refeitório, quanto também na educação alimentar, fazendo refeições balanceadas e 

estipuladas por uma Nutricionista, que trabalha com o cardápio da merenda do Mais 

Educação, composto por diversos alimentos, como verduras, legumes, frutas na 

sobremesa, entre outros. 

Todos os anos, as escolas devem renovar o Programa, com a possibilidade de 

fazer modificações nas oficinas, trocando-as se for necessário. Anualmente, é destinada 

uma parte da verba para a realização de passeios com as crianças, com o objetivo de 

fazer com que as crianças conheçam outras realidades. 

Na cidade de Pelotas, todo o ano ocorre um encontro, para que as escolas 

possam expor atividades que são organizadas no Programa e possam apresentar o 

trabalho dos alunos. A escola que pesquisamos participou no ano de 2013. Este evento é 

um espaço que as escolas têm pra mostrar seus trabalhos e que por sua vez não é 

aproveitado, devido a pouca participação destas. No ano de 2014, os alunos do Joaquim 

Duval estão organizando um jornal com noticias e pesquisas feitas pelos alunos, com 

temáticas escolhidas também por estes. 

 

3.2 PROPOSTA ESPECÍFICA (MATEMÁTICA) 

 A proposta da oficina de matemática do programa se organiza conforme Castro, 

 
A Oficina de Matemática tem a intenção de propiciar aos alunos do Programa 

Mais Educação um contato com jogos matemáticos no aprendizado dos 

conteúdos e promover sua utilização no contexto formal e informal, 

possibilitando a integração de novas perspectivas ao processo de ensino 

aprendizagem, buscando interação entre as outras oficinas do programa e 

possibilitando aos alunos utilizarem desses conteúdos para o viver da 

cidadania contemporânea (CASTRO, 2012). 

 

 A escola trabalha de acordo com seus ideais, porém seguindo essa perspectiva. 

No Joaquim Duval, a proposta é trabalhar com atividades lúdicas e diferenciadas, com o 

objetivo de motivar as crianças a estudar, e fazer com que se perca o preconceito com a 

matemática tradicional, onde o único objetivo é reproduzir o que foi passado na forma 

de paradigma do exercício. 

 Deve-se salientar a importância da oficina de matemática, pois na maior parte 

das escolas que participam do Mais Educação, os monitores são alunos de graduação, o 

que proporciona muitas vezes as primeiras experiências para os futuros professores que 

atuaram nas salas de aulas destas escolas. 

 Os alunos apresentam gostar da oficina, uma vez que participam com 

assiduidade da mesma. Também nos foi relatado pela coordenadora do Programa que os 

alunos participantes já apresentam resultados dentro da sala de aula, quanto ao 

raciocínio lógico, tanto quanto a interação com os colegas e professores, tendo em vista 

que na oficina eles trabalham com esse tipo de atividade e são incentivados a 

socializarem a aprendizagem. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com aproximadamente quatro meses de observações e pesquisa de campo, até o 

momento podemos concluir que na escola que trabalhamos, estão ocorrendo algumas 

interpretações diferentes quanto a proposta do governo. Interpretações estas que jamais 

consideramos como certas ou erradas, melhores ou piores, apenas outras leituras de 

como o programa “deveria” funcionar. 

Consideramos que as condições estruturais de escola, o quadro de funcionários, e 

o espaço físico, sejam fatores importantes para essas diferentes maneiras de colocar em 

prática o projeto. 
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