Cód da Variável
Descrição
IdEscola
INEP
Nome da Escola
Município
Unidade Federativa
Região
V0001

Dependência Administrativa
IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO

V002

V0003

Sexo

Qual é o seu nível de
Escolarização?

Informação

1) Municipal
2) Estadual
1) Feminino
2) Maculino
(1) Ensino
Médio
Completo
(2) Nível
Técnico
Completo
(3) Ensino
Superior
Completo
(4) Pósgraduação
Completa
(1) Letras
(2)
Licenciatura
em História
(3)
Licenciatura
em
Geografia
(4)
Licenciatura
em Filosofia
(5)
Licenciatura
em Ciências
Sociais
(6)
Licenciatura
em Educação
Física

V0004

(7)
Caso tenha o ensino superior
Licenciatura
completo, qual o curso de
em Física
graduação?

V0004

Caso tenha o ensino superior
completo, qual o curso de
graduação?

(8)
Licenciatura
em Química
(9)
Licenciatura
em Ciências
Biológicas
(10)
Licenciatura
em
Matemática
(11)
Licenciatura
em Música
(12)
Licenciatura
em Artes
(13)
Pedagogia
(14)Outros

V0005

Outros especificados.

V0006

Quanto tempo de
experiência na gestão
pública (qualquer
experiência de gestão
pública) o/a Sr(a) tem?

Anos

V0007

Quanto tempo de
experiência na gestão
pública (qualquer
experiência de gestão
pública) o/a Sr(a) tem?

Meses

V0008

V0009

V0010

V0011

Há quanto tempo o/a Sr(a)
exerce a função de professor Anos
comunitário na Escola?
Há quanto tempo o/a Sr(a)
exerce a função de professor Meses
comunitário na Escola?
(1) Sim
(2) Não
Já foi professor comunitário
(88) Não sei
em outra(s) escola(s)?
(99) Não
respondeu
Durante quanto tempo o/a
Sr(a) atuou como professor
comunitário?

Anos

Durante quanto tempo o/a
Sr(a) atuou como professor
comunitário?

Meses

V0013

Além de ser professor
comunitário, atualmente,
exerce outra função na
escola?

(1) Sim
(2) Não
(88) Não sei
(99) Não
quero
respondeu

V0014

(1) Diretor/a
(2)
Coordenado
r
Quem exerce a função de
pedagógico/
professor comunitário nesta supervisor
escola?
(3) Professor
(4)
Secretário
(5) Outro

V0015

Quem exerce a função de
professor comunitário nesta
escola? (Outros
especificados)

V0012

(1) Menos
de 20 horas
semanais

V0016

V0017

Qual seu tempo de
dedicação ao Programa Mais (2) 20 horas
semanais
Educação?
(3) 40 horas
semanais
(1) Professor
Efetivo da
rede.
Qual é o seu vínculo com a
secretaria de educação?

(2) Contrato
temporário
(3)
Funcionário
efetivo, sem
ser
professor
(4) Outro

V0018

V0019

Qual é o outro vinculo com a
secretaria de educação?
Se PROFESSOR EFETIVO DA
REDE, o senhor é professor
lotado nesta escola?

(1) Sim
(2) Não
(88) Não sei

V0019

Se PROFESSOR EFETIVO DA
REDE, o senhor é professor
lotado nesta escola?

(99) Não
respondeu
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NA ESCOLA
(1) Vontade
Quais são os principais
dos próprios
critérios de seleção dos
V0020
estudantes que participam estudantes
do Programa?
(2)
Estudantes
que
apresentara
Quais são os principais
m
critérios de seleção dos
V0021
estudantes que participam problemas
de
do Programa?
desempenh
o (notas
baixas)

V0022

Quais são os principais
critérios de seleção dos
estudantes que participam
do Programa?

(3)
Estudantes
mais
vulneráveis
(do
programa
bolsa
família)

V0023

Quais são os principais
critérios de seleção dos
estudantes que participam
do Programa?

(4)
Estudantes
com
problemas
disciplinares

V0024

Quais são os principais
critérios de seleção dos
estudantes que participam
do Programa?

(5)
Estudantes
dos anos
iniciais (1o
ao 4o ano)

V0025

Quais são os principais
critérios de seleção dos
estudantes que participam
do Programa?

(6)
Estudantes
dos anos
finais (5º ao
9º)

V0026

Quais são os principais
critérios de seleção dos
estudantes que participam
do Programa?

(7)
Solicitação
de
familiares

V0027

Quais são os principais
critérios de seleção dos
estudantes que participam
do Programa?

(8) Não
existe
critério
específico
(9) Outro

V0028

Quais são os principais
critérios de seleção dos
estudantes que participam
do Programa?

V0029

Quais são os principais
critérios de seleção dos
estudantes que participam
do Programa?

(10)Outros
especificado
s)

Como são compostas as
turmas do Programa Mais
Educação?

(1)
Estudantes
que
estudam na
mesma
turma

Como são compostas as
turmas do Programa Mais
Educação?

(2)
Estudantes
de
diferentes
turmas de
um mesmo
ano

Como são compostas as
turmas do Programa Mais
Educação?

(3)
Estudantes
de várias
turmas e de
vários anos

V0030

V0031

V0032

V0033

V0034

V0035

V0036

(4) Outra
Como são compostas as
forma
turmas do Programa Mais
Educação?
De que outra forma as
turmas do Mais Educação são
compostas?
FORMAÇÃO DO PROGRAMA
(1) Sim
(2) Não
O/a Sr(a) participou de
(88) Não sei
alguma formação voltada
para a educação integral?
(99) Não
respondeu
(1)
Que instituições
Universidad
promoveram essa formação?
es Federais

V0037
V0038
V0039

V0040

(2) Institutos
Que instituições
promoveram essa formação? Federais
(3)
Que instituições
Universidad
promoveram essa formação?
es Estaduais
(4) Institutos
Que instituições
promoveram essa formação? Estaduais
(5)
Instituições
Que instituições
promoveram essa formação? de ensino
privadas

V0041

(6)
Que instituições
Funcionários
promoveram essa formação?
da secretaria

V0042

(7) Comitês
Territoriais
Que instituições
promoveram essa formação? de Educação
Integral

V0043

Dos temas que eu vou falar
agora, gostaria de saber
quais foram tratados nas
formações.

(1) Currículo
integral

V0044

Dos temas que eu vou falar
agora, gostaria de saber
quais foram tratados nas
formações.

(2) Conceito
de educação
integral

V0045

Dos temas que eu vou falar
agora, gostaria de saber
quais foram tratados nas
formações.

(3) Questões
administrati
vas

V0046

Dos temas que eu vou falar
agora, gostaria de saber
quais foram tratados nas
formações.

(4) Políticas
educacionais

V0047

Dos temas que eu vou falar
agora, gostaria de saber
quais foram tratados nas
formações.

(5) Sujeitos
da educação
integral

V0048

Dos temas que eu vou falar
agora, gostaria de saber
quais foram tratados nas
formações.

(6)
Participação
dos
estudantes

V0049

Dos temas que eu vou falar
agora, gostaria de saber
quais foram tratados nas
formações.

(7)
Sustentabili
dade
ambiental

V0050

Dos temas que eu vou falar
agora, gostaria de saber
quais foram tratados nas
formações.

(8)
Diversidade
étnico-racial

V0051

Dos temas que eu vou falar
agora, gostaria de saber
quais foram tratados nas
formações.

(9)
Diversidade
religiosa
(10) Cultura

V0052

Dos temas que eu vou falar
agora, gostaria de saber
quais foram tratados nas
formações.

V0053

Dos temas que eu vou falar
agora, gostaria de saber
quais foram tratados nas
formações.

(11)
Mapeament
o territorial

V0054

Dos temas que eu vou falar
agora, gostaria de saber
quais foram tratados nas
formações.

(12)
Desigualdad
e de gênero

V0055

Dos temas que eu vou falar
agora, gostaria de saber
quais foram tratados nas
formações.

(13)
Diversidade
de
orientação
sexual

CONHECIMENTO DO PROGRAMA
V0056

V0057

V0058

(1) Manual
Dos documentos que eu vou
Operacional
listar, quais o/a sr(a) utiliza de Educação
em sua prática?
Integral
Dos documentos que eu vou (2) Decreto
listar, quais o/a sr(a) utiliza 7083/2010
em sua prática?
(3)
Resolu ç ã o
Dos documentos que eu vou PDDElistar, quais o/a sr(a) utiliza Educa ç ã o
em sua prática?
Integral/FND
E

V0059

(4) Nota
Técnica da
parceria com
o MDS
Dos documentos que eu vou (Ministério
listar, quais o/a sr(a) utiliza do
em sua prática?
Desenvolvi
mento Social
e Combate à
Fome)

V0060

(5) Cadernos
Dos documentos que eu vou
Pedag ó gicos
listar, quais o/a sr(a) utiliza do
Mais
em sua prática?
Educação

V0061

(6) Passo a
do
Dos documentos que eu vou Passo
listar, quais o/a sr(a) utiliza Programa
Mais
em sua prática?
Educação

V0062

V0063

V0064

V0065

V0066

V0067

PLANEJAMENTO ESCOLAR AVANÇADO
(1) Sim
As atividades do programa (2) Não
Mais Educação são discutidas (88) Não sei
no planejamento da escola? (99) Não
respondeu
(1) Sim
Atividades do Programa Mais
(2) Não
Educação foram
(88) Não sei
incorporadas ao currículo da
(99) Não
escola?
respondeu
(1) Compra
Das atividades que eu vou
listar, quais destas o/a Sr(a) de kits
realiza no Programa?
(2)
Das atividades que eu vou
Ressarcimen
listar, quais destas o/a Sr(a) to aos
realiza no Programa?
monitores
(3)
Das atividades que eu vou
listar, quais destas o/a Sr(a) Pagamento
de serviços
realiza no Programa?
(4)
Organização
Das atividades que eu vou
dos horários
listar, quais destas o/a Sr(a) das
realiza no Programa?
atividades
do Programa

V0068
V0069
V0070

V0071

V0072
V0073
V0074

V0075

V0076

V0077

Quem participa na escolha (1) Família
das atividades do Programa?
Quem participa na escolha (2)
das atividades do Programa? Estudantes
(3)
Quem participa na escolha
Professores
das atividades do Programa?
da Escola
(4)
Coordenado
Quem participa na escolha r
da
das atividades do Programa? secretaria de
educação
Quem participa na escolha (5)
das atividades do Programa? Comunidade
Quem participa na escolha (6) Gestor da
das atividades do Programa? escola
Quem participa na escolha (7) Conselho
das atividades do Programa? Escolar
(8)
Quem participa na escolha Coordenado
das atividades do Programa? r Pedagógico
da escola
(9)
Quem participa na escolha
Nenhuma
das atividades do Programa?
das opções
(1)
Quais os principais critérios Disponibilid
de escolha das atividades? ade de
monitores

Quais os principais critérios
de escolha das atividades?

(2)
Disponibilid
ade de
espaço
adequado
para a
realização da
oficina

V0079

Quais os principais critérios
de escolha das atividades?

(3)
Interesse/so
licitação dos
estudantes
pela oficina

V0080

Quais os principais critérios
de escolha das atividades?

(4) O
planejament
o da escola

V0078

Quais os principais critérios
de escolha das atividades?

(5)
Interesse/so
licitação das
famílias

Quais os principais critérios
de escolha das atividades?

(6)
Interesse/so
licitação dos
professores
da escola

V0083

Quais os principais critérios
de escolha das atividades?

(7)
Interesse/so
licitação da
direção da
escola

V0084

Quais os principais critérios
de escolha das atividades?

V0085

Quais os principais critérios
de escolha das atividades?

V0081

V0082

V0086

V0087

(8) Outro

(9) Outros
especificado
s)
Existe alguma atividade que (1) Sim
(2) Não
o/a Sr(a) considera
(88) Não sei
adequada aos estudantes,
mas que não é
(99) Não
implementada?
respondeu
(1) Falta de
Por quais motivos a
monitores
atividade não está sendo
qualificados
implementada?

V0088

Por quais motivos a
atividade não está sendo
implementada?

(2) Falta de
espaços
adequados

V0089

Por quais motivos a
atividade não está sendo
implementada?

(3) Falta de
interesse
dos
estudantes

V0090

V0091

V0092

V0093

Por quais motivos a
atividade não está sendo
implementada?
Por quais motivos a
atividade não está sendo
implementada?
Por quais motivos a
atividade não está sendo
implementada?
Por quais motivos a
atividade não está sendo
implementada?

(4) Os pais
não aprovam
(5) A direção
da escola
não aprova
(6) Outro

Outros
especificado
s

V0094

V0095

V0096

V0097

V0098

V0099

V0100

V0101

V0102

V0103

(1) Sim
(2) Não
O/a senhor(a) realiza
reuniões com os monitores (88) Não sei
do Programa?
(99) Não
respondeu
(1) Diária
(2) Semanal
(3) Mensal
(4) Bimestral
Qual a frequência das
(5)
reuniões com os monitores?
Trimestral
(6)
Semestral
(7) Anual
(1) Questões
Quais os temas tratados
financeiras
nessas reuniões com os
monitores?
(2)
Quais os temas tratados
Informações
nessas reuniões com os
sobre o
monitores?
programa
Quais os temas tratados
nessas reuniões com os
monitores?

(3)
Planejament
o das ações

Quais os temas tratados
nessas reuniões com os
monitores?

(4)
Monitorame
nto de
desempenh
o dos
estudantes

Quais os temas tratados
nessas reuniões com os
monitores?

(5)
Acompanha
mento do
trabalho dos
monitores

Quais os temas tratados
nessas reuniões com os
monitores?

(6) Avaliação
das
atividades
do programa
na escola

Quais os temas tratados
nessas reuniões com os
monitores?
Quais os temas tratados
nessas reuniões com os
monitores?

(7) Outro.

Outros
especificado
s

(1) Sim
(2) Não
(88) Não sei
(99) Não
respondeu
(1) Questões
Conceituais
sobre o que
eles devem
aprender

V0104

O/a Sr/a realiza o
planejamento pedagógico
com os monitores?

V0105

Das questões que vou listar
agora quais são tratadas no
planejamento pedagógico
em relação ao
desenvolvimento dos
estudantes

V0106

Das questões que vou listar
agora quais são tratadas no
planejamento pedagógico
em relação ao
desenvolvimento dos
estudantes

(2) Criação
hábitos de
estudo

V0107

Das questões que vou listar
agora quais são tratadas no
planejamento pedagógico
em relação ao
desenvolvimento dos
estudantes

(3)
Habilidades
para
pesquisa

V0108

Das questões que vou listar
agora quais são tratadas no
planejamento pedagógico
em relação ao
desenvolvimento dos
estudantes

(4) Hábitos
alimentares
com nutrição
adequada

(5) Hábitos
de higiene

V0109

Das questões que vou listar
agora quais são tratadas no
planejamento pedagógico
em relação ao
desenvolvimento dos
estudantes

V0110

Das questões que vou listar
agora quais são tratadas no
planejamento pedagógico
em relação ao
desenvolvimento dos
estudantes

(6)
Competênci
as e
habilidades

V0111

Das questões que vou listar
agora quais são tratadas no
planejamento pedagógico
em relação ao
desenvolvimento dos
estudantes

(7) Atitudes
de
cooperação

V0112

Das questões que vou listar
agora quais são tratadas no
planejamento pedagógico
em relação ao
desenvolvimento dos
estudantes

(8) Atitudes
contra os
preconceitos

V0113

Das questões que vou listar
agora quais são tratadas no
planejamento pedagógico
em relação ao
desenvolvimento dos
estudantes

(9) Atitudes
de respeito
aos outros

V0114

Das questões que vou listar
agora quais são tratadas no
planejamento pedagógico
em relação ao
desenvolvimento dos
estudantes

(10)
Responsabili
dade
pessoal

V0115

Das questões que vou listar
agora quais são tratadas no
planejamento pedagógico
em relação ao
desenvolvimento dos
estudantes

(11) Atitudes
de
desenvolvim
ento da
espiritualida
de

V0116

V0117

(1) Sim
(2) Não
O/a Sr(a) realiza momentos
(88) Não
de estudos com os
sabe
monitores?
(99) Não
respondeu
(1)
Conteúdos
Quais temas s ã o estudados específicos
dos
com os monitores?
Macrocampo
s

V0118

(2)
Conceitos
Quais temas s ã o estudados relacionados
com os monitores?
à educação
integral

V0119

(3)
Quais temas s ã o estudados Concepções
de currículo
com os monitores?
integrado

V0120
V0121

V0122

V0123

V0124

V0125

V0126

Quais temas s ã o estudados (4) Outro.
com os monitores?
Outros
Quais temas s ã o estudados
especificado
com os monitores?
s
RELAÇÃO COM A COMUNIDADE ESCOLAR
(1) Sim
(2) Não
Existe reunião (encontro)
(88) Não
com os familiares dos
sabe
estudantes que estão no
Mais Educação?
(99) Não
respondeu
(1) Sim
(2) Não
O/a Sr/a realizou um
levantamento do que existe (88) Não
sabe
em termos de grupos
culturais locais?
(99) Não
respondeu
(1) Sim
Algum grupo cultural local
(2) Não
desenvolveu (ou
(88) Não
desenvolve) atividades
sabe
junto ao Programa Mais
(99) Não
Educação nesta escola?
respondeu
(1)
Artista(s)/
Artesã/o(s)
Dos grupos que eu vou lista (pintores,
qual(is) desenvolveram
escultores,
atividades nesta escola?
grafiteiros,
rendeira,
cantores...)
Dos grupos que eu vou lista
qual(is) desenvolveram
atividades nesta escola?

(2)
Escritores/P
oetas

V0127

V0128

V0129

V0130

V0131

V0132

V0133

V0134

V0135

V0136

V0137

V0138

V0139

Dos grupos que eu vou lista
qual(is) desenvolveram
atividades nesta escola?
Dos grupos que eu vou lista
qual(is) desenvolveram
atividades nesta escola?
Dos grupos que eu vou lista
qual(is) desenvolveram
atividades nesta escola?
Dos grupos que eu vou lista
qual(is) desenvolveram
atividades nesta escola?
Dos grupos que eu vou lista
qual(is) desenvolveram
atividades nesta escola?
Dos grupos que eu vou lista
qual(is) desenvolveram
atividades nesta escola?
Dos grupos que eu vou lista
qual(is) desenvolveram
atividades nesta escola?
Dos grupos que eu vou lista
qual(is) desenvolveram
atividades nesta escola?
Existem atividades
desenvolvidas
conjuntamente entre os
professores da escola e os
monitores do Programa Mais
Educação?
Dos temas que eu vou listar,

quais vêm sendo
trabalhados nas atividades
do Programa Mais Educação?

(3) Grupos
de
pescadores/
agricultores
(4) Grupos
de teatro
(5) Grupos
de dança
(6)
Contadores
de história
(7) Grupos
musicais
(bandas)
(8) Grupos
indígenas
(9) Grupos
quilombolas
(10)
Educadores
populares
(1) Sim
(2) Não
(88) Não sei
(99) Não
respondeu
(1) Cultura
afrobrasileira

Dos temas que eu vou listar, (2) Culturas
indígenas
quais vêm sendo
trabalhados nas atividades
do Programa Mais Educação?
Dos temas que eu vou listar, (3) Educação
patrimonial
quais vêm sendo
trabalhados nas atividades
do Programa Mais Educação?
Dos temas que eu vou listar, (4) Educação
museal
quais vêm sendo
trabalhados nas atividades
do Programa Mais Educação?

V0140

V0141

V0142

V0143

V0144

V0145

V0146

V0147

Dos temas que eu vou listar, (5) Tradição
oral
quais vêm sendo
trabalhados nas atividades
do Programa Mais Educação?
Dos temas que eu vou listar, (6) Cultura
digital e
quais vêm sendo
trabalhados nas atividades comunicação
do Programa Mais Educação?
Dos temas que eu vou listar, (7) Festas e
datas
quais vêm sendo
trabalhados nas atividades comemorati
do Programa Mais Educação? vas locais
Dos temas que eu vou listar, (8) Danças
locais
quais vêm sendo
trabalhados nas atividades
do Programa Mais Educação?
Dos temas que eu vou listar, (9) Músicas
regionais
quais vêm sendo
trabalhados nas atividades
do Programa Mais Educação?
ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM
(1) Os dados
Para os estudantes do Mais
pessoais
Educação, existe um
(idade, sexo,
cadastro contendo:
etc)?
Para os estudantes do Mais
Educação, existe um
cadastro contendo:
Para os estudantes do Mais
Educação, existe um
cadastro contendo:

(2) Renda
familiar?
(3)
Condições
de moradia?

V0148

Para os estudantes do Mais
Educação, existe um
cadastro contendo:

(4)
Característic
as das
pessoas que
moram na
mesma
casa?

V0149

Para os estudantes do Mais
Educação, existe um
cadastro contendo:

(5) Situação
em relação
ao Bolsa
Família

V0150

Para os estudantes do Mais
Educação, existe um
cadastro contendo:

(6)
Profissão/oc
upação dos
responsávei
s

V0151

Para os estudantes do Mais
Educação, existe um
cadastro contendo:

(6) A
freqüência
dos
estudantes?

V0152

Para os estudantes do Mais
Educação, existe um
cadastro contendo:

(7) As notas
dos
estudantes
por turma?

Para os estudantes do Mais
Educação, existe um
cadastro contendo:

(8) Os
pareceres
pedagógicos
dos
estudantes?

Para os estudantes do Mais
Educação, existe um
cadastro contendo:

(9) A
descrição
dos motivos
da
retenção/re
provação?

V0153

V0154

V0155

V0156

V0157

V0158

V0159

V0160

ACESSIBILIDADE AOS BENS CULTURAIS
(1) Sim
Dentro das atividades do
(2) Não
Programa, existem aulaspasseio (ou aulas de campo) (88) Não sei
FORA DO AMBIENTE
(99) Não
ESCOLAR?
respondeu
Em quais dos espaços que eu (1) Centros
vou lista foram realizadas comunit á rio
s
aulas-passeio?
Em quais dos espaços que eu
vou lista foram realizadas
aulas-passeio?
Em quais dos espaços que eu
vou lista foram realizadas
aulas-passeio?
Em quais dos espaços que eu
vou lista foram realizadas
aulas-passeio?
Em quais dos espaços que eu
vou lista foram realizadas
aulas-passeio?

(2) Museus

(3)
Bibliotecas
(4) Praças

(5) Cinemas

V0161

V0162

V0163

V0164

V0165

V0166

V0167

V0168

V0169

V0170

Em quais dos espaços que eu
vou lista foram realizadas
aulas-passeio?
Em quais dos espaços que eu
vou lista foram realizadas
aulas-passeio?
Em quais dos espaços que eu
vou lista foram realizadas
aulas-passeio?
Em quais dos espaços que eu
vou lista foram realizadas
aulas-passeio?
Em quais dos espaços que eu
vou lista foram realizadas
aulas-passeio?
Em quais dos espaços que eu
vou lista foram realizadas
aulas-passeio?
Em quais dos espaços que eu
vou lista foram realizadas
aulas-passeio?
DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES

(6) Parques

(7)
Rios/barcoescola
(8) Teatros

(9) Trilhas

(10) Circos

(11)
Feira
livre/mercad
o
(12)
Zoológico

(1) Sim
(2) Não
(88) Não sei
(99) Não
respondeu
Onde ocorreram os eventos (1) Na escola
do programa?
(2) Fora do
Onde ocorreram os eventos espaço
escolar no
do programa?
município
Existem eventos voltados
para divulgação das
atividades DO PROGRAMA
MAIS EDUCAÇÃO?

V0171

(3) Fora do
espaço
Onde ocorreram os eventos escolar em
do programa?
outro
município

V0172

As apresentações do
Programa NA ESCOLA são
voltadas para que público?

(1)
Estudantes
do programa

V0173

V0174

V0175

V0176

V0177
V0178

V0179

V0180
V0181
V0182
V0183
V0184
V0185

V0186

As apresentações do
Programa NA ESCOLA são
voltadas para que público?

(2)
Estudantes,
professores
e
funcion á rios
de toda a
escola

(3) Pais
As apresentações do
Programa NA ESCOLA são
voltadas para que público?
(4)
As apresentações do
Comunidade
Programa NA ESCOLA são
voltadas para que público? /bairro
(5) P ú blico
As apresentações do
em geral
Programa NA ESCOLA são
voltadas para que público?
CONDIÇÕES DE MATERIAL E INFRAESTRUTURA
As atividades do Programa (1) Dentro
são realizadas em espaços: da escola
As atividades do Programa (2) Fora da
são realizadas em espaços: escola
(1)
Coordenado
r do
Se fora da escola, quem
articulou o uso do espaço? Programa na
Secretaria
de educação
Se fora da escola, quem
articulou o uso do espaço?
Se fora da escola, quem
articulou o uso do espaço?
Se fora da escola, quem
articulou o uso do espaço?
Se fora da escola, quem
articulou o uso do espaço?
Se fora da escola, quem
articulou o uso do espaço?

(2) Diretor
da escola
(3) Monitor
(4) Pessoa
da
comunidade
(5) Professor
Comunitário
(6) Outro

Outros
especificado
s
(1) Sim
Existe uma sala específica
(2) Não
para o desenvolvimento das
(88) Não sei
atividades do programa na
(99) Não
escola?
respondeu
Se fora da escola, quem
articulou o uso do espaço?

PERCEPÇÃO DO PROGRAMA

V0187

O Programa Mais Educação
apresenta uma proposta
pedagógica integrada com a
realidade desta escola:

(1)Discordo
totalmente
(2) Discordo
parcialment
e
(3)Nem
concordo
nem
discordo
(4)Concordo
Parcialment
e
(5)Concordo
totalmente
(1)Discordo
totalmente
(2) Discordo
parcialment
e

V0188

A infraestrutura existente é
adequada para promover as
atividades do programa Mais
Educação.

(3)Nem
concordo
nem
discordo
(4)Concordo
Parcialment
e

V0189

Os estudantes do
PROGRAMA MAIS
EDUCAÇÃO apresentam
melhoria no desempenho
em
Letramento/Alfabetização.

(5)Concordo
totalmente
(1)Discordo
totalmente
(2) Discordo
parcialment
e
(3)Nem
concordo
nem
discordo
(4)Concordo
Parcialment
e
(5)Concordo
totalmente
(1)Discordo
totalmente

V0190

Os estudantes do
PROGRAMA MAIS
EDUCAÇÃO apresentam
melhoria no desempenho

V0190

V0191

V0192

V0193

Os estudantes do
PROGRAMA MAIS
EDUCAÇÃO apresentam
melhoria no desempenho
em Matemática.

Os estudantes do
PROGRAMA MAIS
EDUCAÇÃO apresentam
melhoria no desempenho
em História e Geografia.

Os estudantes do
PROGRAMA MAIS
EDUCAÇÃO apresentam
melhoria no desempenho
em Ciências.

Os estudantes do
PROGRAMA MAIS
EDUCAÇÃO apresentam um
aumento de interesse pelos
estudos.

(2) Discordo
parcialment
e
(3)Nem
concordo
nem
discordo
(4)Concordo
Parcialment
e
(5)Concordo
totalmente
(1)Discordo
totalmente
(2) Discordo
parcialment
e
(3)Nem
concordo
nem
discordo
(4)Concordo
Parcialment
e
(5)Concordo
totalmente
(1)Discordo
totalmente
(2) Discordo
parcialment
e
(3)Nem
concordo
nem
discordo
(4)Concordo
Parcialment
e
(5)Concordo
totalmente
(1)Discordo
totalmente
(2) Discordo
parcialment
e

V0193

V0194

Os estudantes do
PROGRAMA MAIS
EDUCAÇÃO apresentam um
aumento de interesse pelos
estudos.

Os estudantes do
PROGRAMA MAIS
EDUCAÇÃO apresentam
melhoria no relacionamento
com os colegas.

(3)Nem
concordo
nem
discordo
(4)Concordo
Parcialment
e
(5)Concordo
totalmente
(1)Discordo
totalmente
(2) Discordo
parcialment
e
(3)Nem
concordo
nem
discordo
(4)Concordo
Parcialment
e
(5)Concordo
totalmente
(1)Discordo
totalmente
(2) Discordo
parcialment
e

V0195

Houve diminuição do
abandono escolar entre os
estudantes do PROGRAMA
MAIS EDUCAÇÃO

(3)Nem
concordo
nem
discordo
(4)Concordo
Parcialment
e
(5)Concordo
totalmente
(1)Discordo
totalmente
(2) Discordo
parcialment
e

V0196

Os estudantesdo BolsaFamília devem ter prioridade
no acesso à educação
integral.

(3)Nem
concordo
nem
discordo

V0196

Os estudantesdo BolsaFamília devem ter prioridade
no acesso à educação
integral.
(4)Concordo
Parcialment
e
(5)Concordo
totalmente
(1)Discordo
totalmente
(2) Discordo
parcialment
e

V0197

(3)Nem
Os saberes populares devem
concordo
fazer parte do currículo da
nem
escola.
discordo
(4)Concordo
Parcialment
e
(5)Concordo
totalmente
PERCEPÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL
(1)Discordo
totalmente
(2) Discordo
parcialment
e

V0198

As escolas públicas devem
funcionar em tempo
integral.

(3)Nem
concordo
nem
discordo
(4)Concordo
Parcialment
e
(5)Concordo
totalmente
(1)Discordo
totalmente
(2) Discordo
parcialment
e

V0199

As escolas públicas em
tempo integral devem ter
currículo com atividades
diversificadas e integradas

(3)Nem
concordo
nem
discordo
(4)Concordo
Parcialment
e

V0199

currículo com atividades
diversificadas e integradas

(5)Concordo
totalmente
SATISFAÇÃO COM O TRABALHO DO PROGRAMA
(1) Péssimo
Qual o seu nível de
(2) Ruim
satisfação em participar do
(3) Regular
V0200
Mais Educação como
(4) Bom
professor comunitário
(5) Ótimo

