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5) Utilizar materiais em conformidade com as características locais e, de preferência, 

que possam ser adquiridos no comércio local, de modo a favorecer a dinamização 

da economia da comunidade local; 

6) Priorizar se possível, a utilização de materiais que não agridam o meio ambiente e 

que favoreçam a sustentabilidade socioambiental; 

7) Utilizar materiais de maior durabilidade, que não aqueçam excessivamente nos 

meses quentes e/ou que sejam mais resistentes a baixas temperaturas, conforme 

as especificidades regionais; 

8) Não utilizar materiais feitos a partir de amianto, tais como telhas e caixas d’água. 

 
COMO REALIZAR A ADESÃO AO PROGRAMA? 

Ao acessar o PDDE Interativo, a pessoa responsável pelo cadastramento, 

devidamente autorizada pela direção da escola, encontrará a tela a seguir: 

 

 
A adesão ao PDDE Água na Escola e Esgotamento Sanitário se divide em 5 (cinco) 

etapas: 

1ª Etapa – Termo de Declaração e Compromisso. Ao clicar na aba “Termo de 

Declaração e Compromisso” o responsável deverá aceitar o Termo de Declaração 

e Compromisso – Se recusar o Termo, o mesmo deverá preencher o motivo de 

recusa ao Programa. 
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2ª etapa - Dados da escola. As informações sobre a escola estarão preenchidas e 

devem ser conferidas. Se necessário, a pessoa deverá atualizar as informações e 

clicar em “GRAVAR”, conforme figura a seguir. 

 

 

3ª etapa - Dados do Diretor. Ao clicar na aba “Dados do Diretor”, o cadastrador 

ou cadastradora encontrará os dados em branco ou desatualizados. Deverá 

preencher todos os campos disponíveis e, ao final, deve clicar em “GRAVAR”, 

conforme figura a seguir. 
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4ª etapa – Galeria de Fotos. Ao clicar na aba “Galeria de Fotos”, a pessoa vai se 

deparar com a seguinte tela na qual terá que anexar de 3(três) a 5(cinco) fotos da 

situação da escola e por um prazo de até 6(seis) meses após o fechamento da 

adesão, deverá anexar, de 3(três) a 5(cinco) fotos da situação e andamento da obra, 

assim como, de 3(três) a 5(cinco) fotos quando da conclusão da obra. 

 
 

5ª etapa - Plano de Aplicação. Ao clicar na aba “Plano de Aplicação”, a pessoa 

vai se deparar com a seguinte tela: 
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Plano de Aplicação  
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PROGRAMA  
MAIS EDUCAÇÃO 
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O QUE É? 

O Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e 

pelo Decreto n° 7.083, de 27 de janeiro de 2010, integra ações do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), como uma estratégia do Governo Federal 

para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular, na 

perspectiva da Educação Integral. 

Trata-se da construção de uma ação intersetorial entre as políticas públicas 

educacionais e sociais, contribuindo, desse modo, tanto para a diminuição das 

desigualdades educacionais, quanto para a valorização da diversidade cultural 

brasileira. O Programa congrega ações com o Ministério da Educação, o Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, o Ministério da Ciência e 

Tecnologia, o Ministério do Esporte, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da 

Cultura, o Ministério da Defesa e a Controladoria Geral da União. 

Resolução nº 14, de 9 de junho de 2014 / Manual Operacional do Programa Mais 

Educação 2014 

 

QUAL A FINALIDADE DO PROGRAMA? 

Promover a ampliação de tempos, espaços, oportunidades educativas e o 

compartilhamento da tarefa de educar entre os profissionais de educação e de 

outras áreas, as famílias e diferentes atores sociais, sob a coordenação da escola e 

dos professores. O funcionamento do Programa acontece como complementação, 

ao ensino regular de 3 horas diárias de atividades 

diversificadas, previstas para área urbana e rural.  

O Programa Mais Educação visa fomentar, por 

meio de sensibilização, incentivo e apoio, projetos 

ou ações de articulação de políticas sociais e 

implementação de ações socioeducativas 

oferecidas gratuitamente a crianças, adolescentes 

e jovens, e que considerem as seguintes orientações:  

 
I. Contemplar a ampliação do tempo e do espaço educativo de suas redes e escolas, 

pautada pela noção de formação integral e emancipadora;  

file:///F:/Anexo%20PME/Resolução%20nº%2014%20de%209%20de%20junho%20de%202014.pdf
file:///F:/Anexo%20PME/Manual%20Operacional%20de%20Educacao%20Integral%202014%20(PME).pdf
file:///F:/Anexo%20PME/Manual%20Operacional%20de%20Educacao%20Integral%202014%20(PME).pdf
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II. Promover a articulação, em âmbito local, entre as diversas políticas públicas que 

compõem o Programa e outras que atendam às mesmas finalidades;  

III. Integrar as atividades ao projeto político-pedagógico das redes de ensino e 

escolas participantes;  

IV. Promover, em parceria com os Ministérios e Secretarias Federais participantes, a 

capacitação de gestores locais;  

V. Contribuir para a formação e o protagonismo de crianças, adolescentes e jovens;  

VI. Fomentar a participação das famílias e comunidades nas atividades 

desenvolvidas, bem como da sociedade civil, de organizações não governamentais 

e esfera privada;  

VII. Fomentar a geração de conhecimentos e tecnologias sociais, inclusive por meio 

de parceria com universidades, centros de estudos e pesquisas, dentre outros;  

VIII. Desenvolver metodologias de planejamento das ações, que permitam a 

focalização da ação do Poder Público em territórios mais vulneráveis; e  

IX. Estimular a cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

 
CONDIÇÕES PARA RECEBER OS RECURSOS 

I. Cadastro e/ou recadastro de atividades no http://pdeinterativo.mec.gov.br/; 

II. Encaminhamento para a secretaria; 

III. Avaliação e/ou correção do plano de atividades da escola; 

IV. Encaminhamento da secretaria ao MEC; 

V. Avaliação e/ou correção de atividades para a secretaria; 

VI. Finalização do plano e encaminhamento ao FNDE; 

VII. Emissão do plano consolidado pelo MEC; 

VIII. Pagamento do plano consolidado para as escolas (FNDE); 

IX. Execução financeira e pedagógica pela escola; 

X. Prestação de Contas. 

 
QUAIS AS ATIVIDADES OFERECIDAS? 

As atividades das escolas urbanas que aderirem ao Programa Mais Educação no 

ano vigente estarão distribuídas nos macrocampos Acompanhamento Pedagógico 

(obrigatório); Comunicação; Uso de Mídias e Cultura Digital e Tecnológica; Cultura, 

http://pdeinterativo.mec.gov.br/


  
 
  

 

 

   97 
 

Artes e Educação Patrimonial; Educação Ambiental, Desenvolvimento Sustentável e 

Economia Solidária e Criativa/Educação Econômica; e Esporte e Lazer. 

As escolas poderão escolher três ou quatro macrocampos, respeitada a 

obrigatoriedade de escolha do macrocampo Acompanhamento Pedagógico, e, 

tomando esses como referências, poderão optar por quatro ou cinco atividades para 

serem desenvolvidas com os alunos, sendo esta 

última Esporte da Escola (optativa). 

 
As atividades ofertadas pelo Programa Mais Educação 

para as escolas rurais, tanto para as que aderirem no 

presente exercício como para as que já participavam do Programa em ano(s) 

anterior (es), estarão distribuídas nos macrocampos Acompanhamento Pedagógico 

(obrigatório); Agroecologia; Iniciação Científica; Educação em Direitos Humanos; 

Cultura, Artes e Educação Patrimonial; Esporte e Lazer; e Memória e História das 

Comunidades Tradicionais. As escolas deverão escolher quatro atividades dos 

macrocampos, sendo obrigatória a atividade Campos do Conhecimento, integrante 

do macrocampo Acompanhamento Pedagógico. 

 
As escolas que possuírem alunos entre 15 e 17 anos que ainda estejam no ensino 

fundamental, segundo dados do censo escolar do ano anterior ao do repasse, 

poderão oferecer atividades específicas, além das previstas nos macrocampos, para 

proporcionar a estes estudantes espaço educativo de aprendizagem e convivência 

diferenciado e assegurar sua permanência na escola para a conclusão do referido 

nível de ensino. 

 
ALUNADO PARTICIPANTE DO PROGRAMA  

 Estudantes que apresentam defasagem idade/ano;  

 Estudantes dos anos finais da 1ª fase do ensino 

fundamental (4º e/ou 5º anos), onde existe maior saída 

espontânea de estudantes na transição para a 2ª fase;  

 Estudantes dos anos finais da 2ª fase do ensino 

fundamental (8º e/ou 9º anos), onde existe um alto 

índice de abandono após a conclusão; 
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 Estudantes dos anos onde são detectados índices de evasão e/ou repetência;  

 Estudantes beneficiários do Programa Bolsa Família.  

 
Formação de turmas  

Cada turma deve ser formada por 30 estudantes, exceto para a atividade de 

Orientação de Estudos e Leitura/Campos do Conhecimento, que terá suas turmas 

formadas por 15 estudantes, conforme tabela abaixo: 

 

 Escolas urbanas 

 

 Escolas rurais 

Aluno 
participante  

Nº 
turmas 

Quantitativo 
de aluno 
por turma 

Base de cálculo para ressarcimento de 
monitor “Campos do Conhecimento” 

54 2 27 54/15 4 

122 5 +/-24 122/15 9 

125 5 25 125/15 9 

176 6 +/-29 176/15 12* 

 

Base para ressarcimento de monitores 

O ressarcimento do monitor deverá ser calculado de acordo com o número de 

turmas, sendo R$ 80,00 (oitenta reais) para as escolas urbanas e R$ 120,00 (cento 

e vinte reais) para as escolas do campo. As turmas poderão ser de idades e anos 

variadas, conforme as características de cada atividade.  

Aluno 
participante  

Nº  
turmas 

Quantitativo 
de aluno 
por turma 

Base de cálculo para ressarcimento de 
monitor “Orientação de estudos e leituras” 

88 3 (+/-) 30 88/15 6 turmas 

100 4 25 100/15 7 turmas 

125 5 25 125/15 9 turmas 

150 5 30 150/15 10 turmas 

200 7 (+/-) 29 200/15 14 turmas* 

300 10 30 300/15 20 turmas* 
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 Escolas urbanas 

 

 

 

 
 
 
Cálculo de turmas conforme o quantitativo de alunos (PDDE Interativo) 
*Necessário mais de um monitor para atendimento do quantitativo de aluno. 

 

 Escolas rurais 

 

 

 

 
 
 
Cálculo de turmas conforme o quantitativo de alunos (PDDE Interativo) 
*Necessário mais de um monitor para atendimento do quantitativo de aluno. 

 

Monitores (Voluntários)  

O trabalho de monitoria deverá ser desempenhado, por estudantes universitários ou 

graduados nas áreas específicas de desenvolvimento de atividades pedagógicas 

(Pedagogia, Língua Portuguesa ou Matemática) ou pessoas da comunidade com 

habilidades nas demais atividades. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades comuns / Campos do Conhecimento 
 

2 (turmas) X 120,00 = 240,00 →  4 (turmas) X 120,00 = 480,00 
4 (turmas) X 120,00 = 480,00 →  8 (turmas) X 120,00 = 960,00 
5 (turmas) X 120,00 = 600,00 →  10 (turmas) X 120,00 = 1.200,00 
6 (turmas) X 120,00 = 720,00 →  12 (turmas) X 120,00 = 1.440,00* 

 
 

 A atuação do monitor respalda-se na Lei do Voluntariado nº 9.608 de 18 de 

Fevereiro de 1998; 

 Não é permitida atuação de servidor público como monitor no programa; 

 Proibido menores de idade como monitores do programa; 

 Atuação de monitor em apenas 02 (duas) escolas; 

 Carga horária de atuação do monitor NÃO poderá exceder: 

 → 12h (dois dias) a 18h (três dias) durante a semana, exceto a atividade 

―Orientação de estudos e leituras/Campos do Conhecimento‖. 

Atividades comuns / Orientação de Estudos e Leituras 
 
4 (turmas) X 80,00 = 320,00 →  7 (turmas) X 80,00 = 560,00 
5 (turmas) X 80,00 = 400,00 →  9 (turmas) X 80,00 = 720,00 
5 (turmas) X 80,00 = 400,00 →  10 (turmas) X 80,00 = 800,00 
6 (turmas) X 80,00 = 480,00 →  12 (turmas) X 80,00 =  960,00* 

 

http://pdeinterativo.mec.gov.br/
http://pdeinterativo.mec.gov.br/
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BANCO DE DADOS – MONITORES  

ACESSE O SITE E INSCREVA-SE 
http://servicossemed.manaus.am.gov.br/maiseducacao   

 
Divisão de Apoio a Gestão Escolar – DAGE: 

 Organiza banco de dados com informações sobre 
Monitores (candidatos a contento, serviço 
voluntário, nos termos da Lei n° 9.608, 18 de 
fevereiro de 1988, na condição de responsável pelo 
desenvolvimento de atividades de aprendizagem, 
culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de 
direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão 
digital e de saúde e sexualidade, voltadas à 
Educação Integral); 

 
Perfil do monitor:  

 Ser preferencialmente estudante universitário a 
partir do 3º período com formação específica na 
área de desenvolvimento e habilidades; 

 

 Pessoas da comunidade com habilidades 
apropriadas, como, por exemplo, instrutor de judô, 
mestre de capoeira, contador de histórias, agricultor 
para horta escolar, etc. Além disso, poderão 
desempenhar a função de monitoria, de acordo com 
suas competências, saberes e habilidades, 
estudantes da EJA e estudantes do ensino médio; 

 

 Ter Disponibilidade de tempo e ser facilitador do 
aprendizado do aluno; 

 

 Ter Comprometimento e senso de responsabilidade; 
 

 Habilidade para estabelecer o diálogo colaborativo e 
afetivo com o aluno. 

 

Oferecemos: 
 

 Formação continuada 
para monitores em áreas 
específicas; 
 

 Ressarcimento 
correspondente às 
despesas de transporte 
e alimentação; 

 

 Declaração referente a 
atividades 
complementares 
acadêmicas. 

  
Obs.: Indicar a preferência 
pela Zona Urbana, Rural ou 
Ribeirinha. 
  
  

  

 

A QUEM SE DESTINAM OS RECURSOS? 

 
Os recursos destinados ao financiamento do Programa Mais Educação serão 

repassados às UEx’s para cobertura de despesas de custeio e capital, calculados 

de acordo com as atividades escolhidas e a quantidade de alunos indicados nos 

Planos de Atendimento das Escolas cadastrados no PDDE INTERATIVO  e voltados 

à cobertura total ou parcial de despesas previstas no Manual de Educação Integral, 

devendo ser empregados: 

I – na aquisição de materiais permanentes e de consumo e na contratação de 

serviços necessários às atividades de Educação Integral; e 

http://servicossemed.manaus.am.gov.br/maiseducacao
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II – no ressarcimento de despesas com transporte e alimentação dos monitores e 

tutores responsáveis pelo desenvolvimento das atividades do Programa Mais 

Educação. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERCENTUAL DE RECURSOS DE CUSTEIO E CAPITAL 

De acordo com a resolução nº 14 de 09 de junho de 2014, no Art. 1º ―Destina os 

recursos financeiros para cobertura de despesas de custeio e capital, nos moldes 

operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) a 

escolas públicas municipais, estaduais e do Distrito Federal que possuam alunos 

matriculados no ensino fundamental regular registrados no censo escolar do ano 

anterior ao do repasse, por intermédio de suas Unidades Executoras Próprias 

(Uex’s), a fim de assegurar que as referidas escolas realizem atividades de 

educação integral, de forma a compor jornada escolar de, no mínimo, 7 (sete) horas 

diárias ou 35 (trinta e cinco) horas semanais, e funcionem nos finais de semana‖.  

 

 

 

O ressarcimento das despesas especificadas deverá 

ser: 

I – calculado por mês de atividade, de acordo com o 

número de turmas monitoradas e/ou tutoriadas, tomando 

como referencial os seguintes valores: 

a) escolas urbanas: R$ 80,00 (oitenta reais) mensais, por 

turma monitorada; 

b) escolas rurais: R$ 120,00 (cento e vinte reais) mensais, 

por turma monitorada.  

 

 
 
O montante de recursos a ser repassado às UEx’s representativas de escolas que 

já participavam do Programa Mais Educação em anos(s) anterior(es) ao do 

repasse, será deduzido do saldo financeiro existente na conta bancária específica 

do programa, conforme data definida pelo FNDE. 

 

ANEXOS%20Manual/Mais%20Educação/Resolução%20nº%2014%20de%209%20de%20junho%20de%202014.pdf
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SALDO FINANCEIRO 

Eventuais rendimentos de aplicações financeiras deverão ser, obrigatoriamente, 

computados a crédito da conta específica e aplicados, exclusivamente, na 

implementação das atividades do Programa Mais Educação, podendo, a critério das 

UEx’s, complementar despesas de custeio e/ou de capital previstas no 

correspondente plano de atendimento, respeitadas as mesmas condições de 

prestação de contas exigidas para os recursos transferidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KITS PEDAGÓGICOS 

Os kits são compostos por materiais pedagógicos e de apoio sugeridos para o 

desenvolvimento de cada uma das atividades. Para cada uma delas, há uma 

sugestão de materiais que poderão ser adquiridos com o recurso do 

PDDE/Educação Integral.  

 
Os Kits são referenciais para efeito de cálculo de 

repasse de recursos e para prestação de contas, 

devendo cada unidade executora 

responsabilizar-se pela qualidade dos mesmos, 

assim, como sua compatibilidade com as 

atividades constantes no plano de atendimento 

da escola. As economias geradas na compra de 

materiais poderão ser remanejadas, desde que seja obedecido às 

respectivas categorias econômicas de custeio e capital, e serem empregadas em 

materiais e/ou serviços voltados às atividades de educação integral. 

 

 

 

 

Para efetivação das despesas previstas no Plano de 

Atendimento da Escola deverão ser observados os valores 

transferidos e os saldos financeiros existentes na conta 

específica, em custeio e em capital, vedada a realização de 

despesas de custeio com recursos de capital e vice-versa, 

ainda que por insuficiência de recursos para cobertura 

integral das despesas previstas no plano em cada categoria 

econômica. 
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KITS DISTRIBUÍDOS PELO FNDE:  

 BANDA FANFARRA 

 CINECLUBE 

 HIP HOP 

 RÁDIO ESCOLAR 

 VÍDEO  

 

EMENTAS DOS MACROCAMPOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS 

EDUCAÇÃO (ESCOLAS URBANAS)  

 
As atividades dos macrocampos Acompanhamento Pedagógico; Educação 

Ambiental, Desenvolvimento Sustentável e Economia Criativa; Esporte e Lazer; 

Cultura, Artes e Educação Patrimonial e Comunicação, Uso de Mídias e Cultura 

Digital, devem ser trabalhadas, preferencialmente, de forma interdisciplinar e 

considerando o contexto social dos sujeitos. 

 
É importante fomentar práticas educativas que promovam 

aos estudantes a compreensão do mundo em que vivem 

de si mesmo, do outro, do meio ambiente, da vida em 

sociedade, das artes, das diversas culturas, das 

tecnologias e de outras temáticas.  

 
A distribuição das atividades dos macrocampos se interliga com as quatro áreas de 

conhecimento constantes no currículo da base nacional comum – Linguagens, 

Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Desta forma, na ampliação 

do tempo escolar na perspectiva da educação integral busca-se expandir o horizonte 

formativo do estudante e estimular o desenvolvimento cognitivo, estético, ético e 

histórico. Retoma-se a perspectiva presente no Relatório Delors (UNESCO), 

trabalhando na educação integral com os quatro pilares da educação: aprender a 

ser, aprender a conviver, aprender a conhecer e aprender a fazer.  

 
Também é preciso dar atenção à indissociabilidade do educar/cuidando ou do 

cuidar/educando, que incluem acolher, garantir segurança e alimentar a curiosidade, 

a ludicidade e a expressividade das crianças, dos adolescentes e dos jovens, 

reafirmando os três princípios:  
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 Éticos – no sentido de combater e eliminar quaisquer manifestações de 

preconceitos e discriminação;  

 Políticos – defendendo o reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania;  

 Estéticos – valorizando as diferentes manifestações culturais, especialmente as da 

cultura brasileira, e a construção de identidades plurais e solidárias.  

 
Propõe-se, portanto, uma metodologia participativa, que valorize as experiências do 

grupo e, ao mesmo tempo, multiplique as possibilidades da contribuição diferenciada 

de cada um e aguce a capacidade de pensar, criar e desenvolver a assertividade.  

 
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO – Obrigatório 

 
Instrumentalização metodológica para ampliação das 

oportunidades de aprendizado dos estudantes em 

educação integral.  

 

 Orientação de Estudos e Leituras – Articulação entre o currículo estabelecido da 

escola e as atividades pedagógicas propostas pelo PME, contemplando as 

diferentes áreas do conhecimento (alfabetização, matemática, história, ciências, 

geografia, línguas estrangeiras e outras), ensejando assim o permanente diálogo 

entre os professores da escola e os monitores do programa.  

 
EMENTAS DOS MACROCAMPOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS 

EDUCAÇÃO (ESCOLAS RURAIS)  

 
Os planos de atendimento deverão ser definidos de acordo com o projeto político 

pedagógico das unidades escolares e desenvolvidos, por meio de atividades, dentro 

e fora do ambiente escolar, ampliando o tempo, os espaços e as oportunidades 

educativas, na perspectiva da educação integral do estudante.  

O Programa Mais Educação oferta para as escolas do campo, 

em 2014, os seguintes macrocampos: Acompanhamento 

Pedagógico; Agroecologia; Iniciação Científica; Educação 

em Direitos Humanos; Cultura, Artes e Educação 

Patrimonial; Esporte e Lazer; e Memória e História das 

Comunidades Tradicionais.  
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ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGIGO – Obrigatório  

Instrumentalização metodológica para ampliação das oportunidades de aprendizado 

aos estudantes do Programa Mais Educação, por meio de uma atividade única 

chamada CAMPOS DO CONHECIMENTO. Essa atividade deverá contemplar todas 

as áreas de conhecimento:  

 Ciências Humanas – Estudo da relação dos seres humanos com tempos e 

espaços na coprodução e transformação cultural, política e histórica.  

 Ciências e Saúde – Estudo dos aspectos biológicos e socioculturais do ser 

humano e de todas as formas de vida; fomento das ciências como ferramentas de 

recriação da vida e da sustentabilidade da Terra; problematização das ciências da 

natureza e das ciências ambientais; compromisso do ser humano na 

sustentabilidade do planeta. Criação de estratégias de promoção da saúde e 

prevenção de doenças e agravos a partir do estudo de problemas de saúde 

regionais: dengue, febre amarela, malária, hanseníase, doença falciforme, etc. 

Promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos no currículo escolar por 

meio de alimentação saudável dentro e fora da escola; saúde bucal; práticas 

corporais e educação do movimento; educação para a saúde sexual, saúde 

reprodutiva e prevenção das DST/AIDS; prevenção ao uso de álcool, tabaco e 

outras drogas; saúde ambiental; promoção da 

Cultura de Paz e prevenção das violências e 

acidentes.  

 Etnolinguagem – Levantamento, pesquisa e 

análise de linguagem (figuras de linguagem 

regional, dialetos, formas comunicativas em 

comunidades tradicionais), textos folclóricos e 

dados etnológicos, verificados em comunidades tradicionais (comunidades 

quilombolas, ribeirinhas, indígenas, etc), a fim de garantir os processos de 

preservação e valorização das diferentes formas comunicativas territoriais.  

 Leitura e Produção Textual – Desenvolvimento de atitudes e práticas que 

favoreçam a constituição de leitores assíduos a partir de procedimentos didáticos 

criativos, seduzindo os estudantes às diferentes possibilidades de leitura e de 

criação de textos. Incentivo à leitura de obras que permitam aos estudantes 
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encontros com diferentes gêneros literários e de escrita, especialmente no que se 

refere ao ler para apreciar/fruir, conhecer e criar.  

 Matemática – Potencialização de aprendizagens matemáticas significativas por 

meio de resoluções de problemas, mobilizando os recursos cognitivos dos 

estudantes. 

 
OBS: As ementas das demais atividades podem ser consultadas no Manual 

Operacional do Programa.  

 
RECOMENDAÇÕES PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 

1. Acompanhar e orientar a execução do Programa Mais 

Educação, viabilizando a participação social a fim de qualificar a 

gestão e a interlocução entre as políticas públicas, na 

perspectiva de uma ação intersetorial (educação, saúde, esporte, 

cultura, etc.); 

2. Integrar as atividades do Programa ao Projeto Político-Pedagógico da escola; 

3. Elaborar Plano de Ação com detalhamento das atividades realizadas durante o 

ano letivo do Programa, enfocando as questões pedagógicas, necessárias ao 

desenvolvimento de práticas que possibilitem a melhoria da aprendizagem dos 

alunos; 

4. Desenvolver metodologias com ações que permitam o atendimento pedagógico 

do aluno mediante a ampliação da jornada escolar com oferta de atividades na 

área da cultura, do esporte, dos direitos humanos e do desenvolvimento social, 

pautada na educação integral e emancipadora, que valorize as experiências do 

grupo e, ao mesmo tempo, multiplique as possibilidades da contribuição 

diferenciada de cada um e aguce a capacidade de 

pensar, criar e desenvolver a assertividade; 

5. Garantir que os estudantes inscritos no 

Programa Mais Educação tenham, pelo menos, 7 

(sete) horas diárias, ou 35 horas semanais, de 

atividades, sendo 4 (quatro) horas no ensino regular e 3 

(três) horas de atividades completares (PME);  

6. Organizar cada turma com 30 estudantes (ver tabela), exceto para as atividades 

de ―Orientação de Estudos e Leituras” e “Campos do Conhecimento”, que 
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terão suas turmas formadas por 15 alunos. O ressarcimento do monitor deverá 

ser calculado de acordo com o número de turmas, sendo R$ 80,00 para escolas 

urbanas e R$120,00 para escolas do campo; 

 
6.1 Cálculo de ressarcimento de monitor (zona urbana): 

 
Atividades comuns, exceto do macrocampo 

Acompanhamento Pedagógico 

 
―Orientação de estudos e leitura‖ 

Aluno 
participante 

Nº de 
turmas 

Ressarciment
o do monitor 

R$ 

Quantitativ
o de aluno 
por turma 

Base de cálculo / 
ressarcimento de 
monitor  

Ressarcimento 
do monitor 

R$ 

 
88 

 
3 

R$ 240,00  
(+/-) 30 

 
88/15 

6 
turmas 

R$ 
480,00 

 
100 

 
4 

R$ 320,00  
25 

 
100/15 

7 
turmas 

R$ 
560,00 

 
125 

 
5 

R$ 400,00  
25 

 
125/15 

9 
turmas 

R$ 
720,00 

 
150 

 
5 

R$ 400,00  
30 

 
150/15 

10 
turmas 

R$ 
800,00 

 
200 

 
7* 

R$ 400,00  
(+/-) 29 

 
200/15 

14 
turmas* 

R$ 800,00* 

 
300 

 
10* 

R$ 400,00  
30 

 
300/15 

20 
turmas* 

R$ 800,00* 

*Necessário mais de um monitor para desenvolver a atividade, sendo o ressarcimento de 
acordo com o número de turmas atendidas. 

 
6.2 Cálculo de ressarcimento de monitor (zona rural): 

Aluno 

participante 

Nº 

turmas 

Ressarcimento 
do monitor 

R$ 

Quantitativo de 

aluno por 

turma 

Base de cálculo para 

ressarcimento de monitor 

―Campos do 

Conhecimento‖ 

Ressarcime
nto do 

monitor 
R$ 

 

54 

 

2 

R$  

240,00 

 

27 

 

54/15 

4 

turmas 

R$ 

480,00 

 

122 

 

5 

R$ 

600,00 

 

+/-24 

 

122/15 

9 

turmas 

R$ 

1.080,00 

 

125 

 

5 

R$ 

600,00 

 

25 

 

125/15 

9 

turmas 

R$ 

1.080,00 

 

176 

 

6 

R$  

600,00* 

 

+/-29 

 

176/15 

12 turmas* R$ 

1.440,00* 

*Necessário mais de um monitor para desenvolver a atividade, sendo o ressarcimento de 

acordo com o número de turmas atendidas. 
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7. Selecionar monitores com perfil voltado para prática pedagógica, 

preferencialmente, sendo estudantes universitários de formação específica nas 

áreas de desenvolvimento das atividades ou pessoas da comunidade, para 

desempenhar a função de monitoria, de acordo com suas competências, saberes 

e habilidades.  

8. Atentar para atuação do monitor que deverá atender a Lei do Voluntariado nº 

9.608 de 18 de Fevereiro de 1998, ajustando o horário a uma carga horária de 

12h (dois dias) a 18h (três dias) durante a semana, exceto a atividade 

“Orientação de estudos e leitura”, que deverá ser desenvolvida no mínimo 1 

(uma) hora e meia ao dia, ajustando conforme modelos de horários e realidade 

de cada unidade escolar. 

9. Reunir com a equipe escolar/Conselho Escolar para discussões das ações de 

melhoria da escola. 

10. Atentar para a execução financeira e pedagógica do programa quanto à 

aquisição de materiais de custeio e capital, ressarcimento de monitores e 

realização de serviços/pequenos reparos indispensáveis para o desenvolvimento 

das atividades de educação integral. 

11. Incentivar a formação de monitores para atuarem no Programa Mais Educação 

em âmbito local; 

12. Informar às DDZs/DAGE o rendimento bimestral dos alunos inseridos no 

Programa;  

13. Cadastrar os alunos participantes do programa no Sistema 

Integrado de Gestão Educacional do Amazonas – SIGEAM e 

realizar bimestralmente a inserção de notas e atualização de 

inclusão e/ou exclusão, conforme o caso; 

14. Preencher planilha de rendimento bimestral e encaminhar as DDZs/DAGE, no 

caso de escolas que não utilizam o sistema eletrônico SIGEAM; 

15. Alimentar a planilha de acompanhamento das atividades, sempre que houver 

alteração no decorrer do Programa; 

16. Seguir critérios claros e transparentes na seleção dos alunos, coordenadores e 

monitores, conforme o estabelecido no Manual Operacional vigente; 

17. Substituir os alunos transferidos ou evadidos do Programa, antes de serem 

inseridos no EDUCACENSO, garantindo o quantitativo de alunos cadastrados no 
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Plano Consolidado/PDDE INTERATIVO, ou seja, se cadastrados 120 alunos no 

sistema, esse quantitativo deverá permanecer até o término do Programa; 

18. Criar um Comitê Local, articulado com as demais instâncias participativas 

existentes na unidade escolar, em especial o Conselho Escolar, e composto pela 

Equipe Local, representantes dos professores, dos estudantes, dos pais e 

responsáveis, dos diversos parceiros e colaboradores da própria comunidade 

para garantir a condução democrática e o controle social dos recursos públicos; 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PME  

 

Escola Monitor 

 Plano Consolidado de Atividades  Termo de Adesão e Compromisso do 
Monitor 

 Plano de Aplicação  Relatório e recibo de Ressarcimento 
de Monitores 

 Planilha de Cálculo Financeiro do 
Recurso 

 Termo de Adesão e Compromisso do 
Coordenador 

 Plano de Ação das Atividades  

 Formulário de Planejamento de 
Atividades 

 

 Formulário de Frequência do Aluno   

 Horário de Execução das Atividades  

 Relatório Bimestral de Execução de 
Atividades 

 

 Planilha de Rendimento Bimestral do 
Aluno (SIGEAM) 

 

 

 

 

 

 

Sobre o Professor Coordenador... 

Professor vinculado à escola, com dedicação de no mínimo 

vinte horas – chegando preferencialmente a quarenta horas – 

que será denominado ―Professor Comunitário‖. Os custos 

dessa coordenação referem-se à contrapartida a ser 

oferecida pela Entidade Executora – EEx. 
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RELAÇÃO ESCOLA COMUNIDADE  
 

As escolas públicas que integram o 

Programa Mais Educação podem 

optar pela ação Relação Escola-

Comunidade, que apoia a abertura 

das escolas aos finais de semana 

para realização de ações de 

educação não formal, no âmbito do 

lazer, das artes, da cultura, do 

esporte, do ensino complementar e 

da formação inicial para o trabalho e 

para a geração de renda.   

 
O objetivo dessa ação é promover espaços para o exercício da cidadania, para a 

organização comunitária e para a aproximação entre comunidade e escola com o 

reconhecimento e respeito aos diferentes saberes.  As atividades nos finais de 

semana nas escolas são realizadas por pessoas e/ou instituições que atuam de 

forma voluntária, escolhidas de acordo com a demanda da comunidade, 

preferencialmente, por aquelas que valorizem os saberes e fazeres da localidade e 

organizadas por uma equipe local formada por integrantes da escola e da 

comunidade, com a orientação da secretaria de educação.  

                                                            

 
 

 
 As atividades realizadas pelo Programa Mais Educação devem ser 

informadas ao Censo Escolar, conforme a data de referência; 

 A data de referência corresponde à última quarta-feira do mês de maio do 

ano de coleta; 

 Se os alunos que estão em tempo integral (na data de referencia) não forem 

informados ao Censo Escolar, estes não receberão o Fundeb e PNAE 

diferenciado para o tempo integral. 

 

 
Censo Escolar 2015: 
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A participação e o envolvimento das Secretarias Estaduais e Distrital de Educação, 

Prefeituras, escolas e comunidades na execução e implementação, assim como a 

apropriação da proposta da ação Relação Escola-Comunidade, são condições 

importantes para ser alcançada a autonomia necessária para garantir a continuidade 

das ações no âmbito local.  

 
PROPOSTA DA AÇÃO RELAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE  

 
A ação Relação Escola-Comunidade segue os mesmos moldes do Programa Escola 

Aberta, que foi realizado em parceria com a UNESCO, e teve sua experiência 

avaliada como bem sucedida.  

 
Seu objetivo é fortalecer a integração 

entre escola e comunidade, ampliar as 

oportunidades de acesso a espaços de 

promoção da cidadania e contribuir para a 

redução da violência escolar em unidades localizadas em regiões de risco e 

vulnerabilidade social.  

 
A estratégia utilizada é estreitar a parceira entre escola e comunidade ocupando 

criativamente o espaço escolar nos finais de semana com atividades educativas, 

culturais, esportivas, de formação inicial para o trabalho e geração de renda, 

oferecida aos alunos e à população do entorno. Baseia-se na solidariedade e no 

diálogo, no respeito às diferenças e no voluntariado. As ações são planejadas pela 

equipe local a partir de consultas à escola e à comunidade para identificar as 

demandas locais, além de pessoas e instituições que se proponham a compartilhar 

seus conhecimentos, habilidades e competências de forma voluntária.  

 
As atividades são organizadas no formato de oficinas, palestras e cursos com 

duração e formas de inscrição variadas, de acordo com o objetivo da ação realizada.  

A proposta valoriza a cultura popular, as expressões juvenis e o protagonismo da 

comunidade, contribuindo para fortalecer o sentimento de identidade e 

pertencimento. A escola amplia a sua relação com a comunidade e, por meio da 

troca de saberes, pode promover um redimensionamento da sua prática pedagógica, 

tornando-se mais inclusiva e competente na sua ação educativa.  


