Cód da Variável Descrição
IdEntrevista
V001

Dependência Administrativa

V002

Região

V003

Quanto tempo de experiência
(qualquer experiência) na
gestão pública o/a sr(a) tem?
___ Anos (Zero para inferior a
um ano)

V004

Quanto tempo de experiência
(qualquer experiência) na
gestão pública o/a sr(a) tem?
___ Meses (Zero para infeior a
um mês)

V005

Há quanto tempo o/a Sr(a)
exerce a função de
coordenação do programa Mais
Educação nesta secretaria?
___ Anos

V006

Há quanto tempo o/a Sr(a)
exerce a função de
coordenação do programa Mais
Educação nesta secretaria? ___
Meses

V007

V008

V009

Informação
(1) Municipal
(2)Estadual
(1)Norte
(2)Nordeste
(3)Centro-Oeste
(4)Sudeste
(5)Sul

(1) Ensino Médio
Completo
(2) Nível Técnico
Completo
(3) Ensino Superior
Completo
Qual seu maior nível de
formação?
(4) Especialização
Completo
(5) Mestrado
completo
(6) Doutorado
completo
INFORMAÇÕES E USO DOS MATERIAIS DO PROGRAMA
(1) Sim
Quais documentos você usa na (2) Não
prática? (Manual Operacional (3)Não tem acesso
de Educação Integral)
(4)Não sabe
(5)Não respondeu
(1) Sim
Quais documentos você usa na
prática?( Decreto 7.083/2010)

V009

V010

V011

V012

V013

V014

V015

(2) Não
Quais documentos você usa na
(3)Não tem acesso
prática?( Decreto 7.083/2010)
(4)Não sabe
(5)Não respondeu
(1) Sim
Quais documentos você usa na (2) Não
prática?(Resolução PDDE(3)Não tem acesso
Educação Integral/FNDE)
(4)Não sabe
(5)Não respondeu
Quais documentos você usa na (1) Sim
(2) Não
prática?(Nota Técnica da
parceria com o MDS (Ministério (3)Não tem acesso
do Desenvolvimento Social e
(4)Não sabe
Combate à Fome)).
(5)Não respondeu
(1) Sim
Quais documentos você usa na (2) Não
prática?(Cadernos Pedagógicos (3)Não tem acesso
do Mais Educação)
(4)Não sabe
(5)Não respondeu
(1) Sim
Quais documentos você usa na (2) Não
prática?(Passo a Passo do
(3)Não tem acesso
Programa Mais Educação)
(4)Não sabe
(5)Não respondeu
SECRATARIA-PROGRAMA
Existe um setor específico
(1)Sim
dessa secretaria
(2) Não
estadual/municipal para
(88) Não sabe
coordenar as atividades do (99) Não respondeu
Programa Mais Educação?
Quantas pessoas trabalham na
Equipe de coordenação do
programa Mais Educação nesta
secretaria?

V016

A coordenação do programa
está vinculada a qual
setor?(Coordenadoria/Diretoria
/Gerência/setor de ensino)

V017

A coordenação do programa
está vinculada a qual
setor?(Coordenadoria/Diretoria
/Gerência/setor de programas e
projetos)

V018

A coordenação do programa
está vinculada a qual
setor?(Coordenadoria/Diretoria
/Gerência/setor de Educação
Integral)

V019

A coordenação do programa
está vinculada a qual
setor?(Coordenadoria/Diretoria
/Gerência/setor
Administrativo-Financeira)

V020

A coordenação do programa
está vinculada a qual
setor?(Coordenadoria/Diretoria
/Gerência geral)

V021

A coordenação do programa
está vinculada a qual
setor?(Coordenadoria/Diretoria
/Gerência/setor de
Planejamento e Políticas
Educacionais)

V022

A coordenação do programa
está vinculada a qual
setor?(Coordenadoria/Diretoria
/Gerência/setor de Avaliação e
Acompanhamento da Educação)

V023

A coordenação do programa
está vinculada a qual
setor?(Coordenadoria/Diretoria
/Gerência/setor de
Desenvolvimento da Escola e
da Aprendizagem)

V024

A coordenação do programa
está vinculada a qual
setor?(Coordenadoria/Diretoria
/Gerência/setor de Cooperação
com os Municípios )

V025

Como é feita a escolha da
direção das escolas da rede?

(1) Indicação
(2) Eleição
(3) Concurso
(4) Concurso e
Eleição (para todas
as escolas da rede)
(5) Parte das escolas
Indicação e parte
Eleição
(99) Não respondeu

V026

Que estratégias a Secretaria
tem utilizado para promover a
adesão das escolas ao Mais
Educação? (Envia emails para as
escolas)

V027

Que estratégias a Secretaria
tem utilizado para promover a
adesão das escolas ao Mais
Educação?(Envia comunicados
por escrito às escolas)

V028

Que estrat é gias a Secretaria
tem utilizado para promover a
ades ã o das escolas ao Mais
Educa ç ã o? (Entra em contato
por telefone (com as escolas)

V029

Que estrat é gias a Secretaria
tem utilizado para promover a
ades ã o das escolas ao Mais
Educa ç ã o? (Reuni õ es com a
comunidade escolar)

V030

Que estratégias a Secretaria
tem utilizado para promover a
adesão das escolas ao Mais
Educação? (Formações para as
equipes escolares sobre a
elaboração do Plano de
Atendimento)

V031

Que estratégias a Secretaria
tem utilizado para promover a
adesão das escolas ao Mais
Educação?(Envia documentos
do Programa às Escolas)

V032

V033
V034

Que estrat é gias a Secretaria
tem utilizado para promover a
ades ã o das escolas ao Mais
Educa ç ã o? (Reuni õ es com os
gestores na Secretaria)
Em que ano a Secretaria aderiu
ao Programa Mais Educação?
Em que ano iniciaram as
atividades do Programa?

V035

Se ano for diferente, por que
iniciaram em ano diferente ao
ano da adesão? (Porque os
recursos não chegaram)

V036

Se ano for diferente, por que
iniciaram em ano diferente ao
ano da adesão?(Porque a
gestão anterior não iniciou as
atividades)

V037

Se ano for diferente, por que
iniciaram em ano diferente ao
ano da adesão?( Porque não
conseguiu espaço para as
atividades)

V038

Se ano for diferente, por que
iniciaram em ano diferente ao
ano da adesão?(Porque as
escolas se recusaram)

V039

V040

Se ano for diferente, por que
iniciaram em ano diferente ao
ano da adesão?(Porque não
tinha equipe para executar)
Se ano for diferente, por que
iniciaram em ano diferente ao
ano da adesão?(Outro motivo.)
(1)Recursos
chegaram tarde
(2)Mudança de
gestão
(3)Reorganização da
escola
(4)Adesãao feita no
final do ano

Se ano for diferente, por que
iniciaram em ano diferente ao
V041
ano da adesão?(Outros motivos
(5)Não soube
especificados )
justificar
(6)Falta de
orientação
(7)Entrave
burocrático
(99)Não quis
responder
NORMATIZAÇÃO DE POLÍTICA DE EDUCAÇÃO BÁSICA EM TEMPO INTEGRAL (REDES)
Quantas escolas esta rede
V042
possui?
Em quantas escolas o Programa
V043
Mais Educação está
funcionando?
Quantas escolas em tempo
V044
integral (ou contínuo) na rede?
V045

V046

Quantas dessas escolas
funcionam com recursos do
município/estado e do
Programa Mais Educação?
Desde que ano a secretaria
possui escolas de tempo
integral?

(88)Não respondeu

V047
V048
V049
V050
V051
V052

V053

Existe legislação (específica) do (1)Sim
município/estado que
(2)Não
regulamenta a educação em
(3)NR/NS
tempo
integral?
Que tipo legislação existe?
(DECRETO)
Que tipo legislação
existe?(SECRETARIA)
Que tipo legislação
existe?(RESOLUÇÃO)
Que tipo legislação
existe?(LEIMUNICIPAL/ESTADU
AL)
Que tipo legislação
existe?(NÃO SABE)
Com exceção dos recursos do
PDDE/PME, existem fontes de
financiamento para o programa
do município/estado?

V054

O financiamento do
município/estado é voltado
para atender quais demandas
do Programa Mais
Educação?(Alimentação)

V055

O financiamento do
município/estado é voltado
para atender quais demandas
do Programa Mais
Educação?(Merendeira)

V056

O financiamento do
município/estado é voltado
para atender quais demandas
do Programa Mais
Educação?(Reformas)

V057

O financiamento do
município/estado é voltado
para atender quais demandas
do Programa Mais
Educação?(Pagamento de
Professores Comunitários)

V058

O financiamento do
município/estado é voltado
para atender quais demandas
do Programa Mais
Educação?(Pagamento de
Monitores)

(1) Sim
(2) Não
(88) Não sabe
(99) Não respondeu

V059

O financiamento do
município/estado é voltado
para atender quais demandas
do Programa Mais
Educação?(Pagamentos das
despesas dos espaços extraescolares (em que funcionam o
Programa)

V060

O financiamento do
município/estado é voltado
para atender quais demandas
do Programa Mais
Educação?(NR/NS)

V061

V062

V063

V064

V065

V066

V067

V068

(1) Sim
Esses recursos são maiores que (2) Não
os recebidos pelo PDDE/PME? (88) Não sabe
(99) Não respondeu
Os recursos do FUNDEB
(1) Sim
vinculados à educação em
(2) Não
tempo integral estão sendo
(88) Não sabe
usados para as escolas de
(99) Não respondeu
tempo
integral
do
Programa
PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DAS REDES
(1) Sim
Existem reuniões na secretaria
(2) Não
específicas para avaliação do
(88) Não sabe
Programa Mais Educação?
(99) Não respondeu
(1) Quinzenal
(2) Mensal
(3) Bimestral
Qual a periodicidade dessas
reuniões?
(4) Trimestral
(5) Semestral
(6) Anual
Das opções que vou listar quais
estão sendo avaliadas ?
(Execução orçamentária)
Das opções que vou listar quais
estão sendo avaliadas ?
(Elaboração da Prestação de
contas)
Das opções que vou listar quais
estão sendo avaliadas ? (Gestão
pedagógica do programa)
Das opções que vou listar quais
estão sendo avaliadas
?(Desempenho dos professores
comunitários)

V069

V070
V071

V072

Das opções que vou listar quais
estão sendo avaliadas ?(A
regularidade das atividades)
Das opções que vou listar quais
estão sendo avaliadas
?(Aprendizagem dos alunos)
Das opções que vou listar quais
estão sendo avaliadas ?(NS/NR)
Existe algum instrumento
formal de monitoramento do
Programa Mais Educação na
rede?

V073

Dos instrumentos de
monitoramento que eu vou
listar quais são usados para
monitorar o Programa Mais
Educação? (Formulário de
acompanhamento por escola)

V074

Dos instrumentos de
monitoramento que eu vou
listar quais são usados para
monitorar o Programa Mais
Educação? (Ficha/registro da
frequência dos alunos)

V075

Dos instrumentos de
monitoramento que eu vou
listar quais são usados para
monitorar o Programa Mais
Educação?(Registro da
frequência dos monitores)

V076

Dos instrumentos de
monitoramento que eu vou
listar quais são usados para
monitorar o Programa Mais
Educação?(Registro de
acompanhamento dos
professores comunitários)

V077

Dos instrumentos de
monitoramento que eu vou
listar quais são usados para
monitorar o Programa Mais
Educação?(Registros das visitas
das secretarias às escolas)

(1) Sim
(2) Não
(88) Não sabe
(99) Não respondeu

V078

Dos instrumentos de
monitoramento que eu vou
listar quais são usados para
monitorar o Programa Mais
Educação?( Relatórios
elaborados pelas escolas)

V079

Dos instrumentos de
monitoramento que eu vou
listar quais são usados para
monitorar o Programa Mais
Educação?(Registros das
frequências das formações)

V080

Dos instrumentos de
monitoramento que eu vou
listar quais são usados para
monitorar o Programa Mais
Educação?(Registro de
avaliação das formações)

V081

Existe uma rotina de visitas
desta coordenação às escolas
do Programa Mais Educação?

V082

V083

V084

V085

V086

V087
V088

V089

Quais os principais objetivos
dessas visitas?(Resolver
problemas)
Quais os principais objetivos
dessas visitas?(Acompanhar a
execução orçamentária)
Quais os principais objetivos
dessas visitas?(Orientar em
questões pedagógicas)
Quais os principais objetivos
dessas visitas?(Selecionar
monitores)
Quais os principais objetivos
dessas visitas?(Participar de
atividades festivas)
Quais os principais objetivos
dessas visitas?(Participar de
reuniões)
Quais os principais objetivos
dessas visitas?(Não se aplica)

(1) Sim
(2) Não
(88) Não sabe
(99) Não respondeu

(1) Sim
Existe Professor (a) comunitário
(2) Não
do Programa nas escolas desta
(88) Não sabe
rede?
(99) Não respondeu

V090

Qual(is) o(s) vínculo(s) dos
Professores Comunitários? (
Funcionário efetivo da rede)

V091

Qual(is) o(s) vínculo(s) dos
Professores
Comunitários?(Contrato
temporário)

V092

Qual(is) o(s) vínculo(s) dos
Professores Comunitários?(
Estagiário (estudante de curso
superior))

V093

V094

V095

V096

V097

V098

V099

V100

Qual(is) o(s) vínculo(s) dos
Professores Comunitários?(
Estagiário (estudante de ensino
médio))
Qual(is) o(s) vínculo(s) dos
Professores
Comunitários?(Voluntário)

(1) Menos de 20
horas semanais
Qual a jornada de trabalho
(2) 20 horas
semanal do Professor
semanais
Comunitário?
(3) 40 horas
semanais
(1) Sim
Existe alguma legislação
(2) Não
estadual/municipal que
regulamenta a atuação do
(88) Não sabe
professor comunitário?
(99) Não respondeu
(1) Sim
O/s Sr(a) organiza reuniões
(2) Não
específicas com os professores
(88) Não sabe
comunitários da rede?
(99) Não respondeu
(1) Semanal
(2) Quinzenal
(3) Mensal
Qual a periodicidade das
(4) Bimestral
reuniões com os professores
comunitários?
(5) Trimestral
(6) Semestral
(7) Anual
PRÁTICAS DE FORMAÇÃO
(1) Sim
Esta secretaria realiza formação
(2) Não
para os atores do Programa
(88) Não sabe
Mais Educação?
(99) Não respondeu
As formações realizadas pela
secretaria são voltadas para que
atores? Gestores escolares

V101

V102

V103

V104

V105

V106

V107

V108

V109

V110

V111

V112

V113

As formações realizadas pela
secretaria são voltadas para que
atores?Monitores
As formações realizadas pela
secretaria são voltadas para que
atores?Professores
Comunitários
As formações realizadas pela
secretaria são voltadas para que
atores?Professores da Rede
As formações realizadas pela
secretaria são voltadas para que
atores?Profissionais de apoio
(merendeiras, vigilantes,
nutricionista, etc)
As formações realizadas pela
secretaria são voltadas para que
atores?Pais
Que instituições promovem
formações em parceria com a
secretaria? Universidades
Federais
Que instituições promovem
formações em parceria com a
secretaria? Institutos Federais
Que instituições promovem
formações em parceria com a
secretaria? Universidades
Estaduais
Que instituições promovem
formações em parceria com a
secretaria? Institutos Estaduais
Que instituições promovem
formações em parceria com a
secretaria? Instituições de
ensino superior privadas
Que instituições promovem
formações em parceria com a
secretaria?Órgãos Públicos
Que instituições promovem
formações em parceria com a
secretaria? Ministério
Que instituições promovem
formações em parceria com a
secretaria?Outras secretarias
(do estado/município)

V114

V115

V116

V117

Que instituições promovem
formações em parceria com a
secretaria? Organizações nãogovernamentais
Que instituições promovem
formações em parceria com a
secretaria? Empresas privadas
Dos conteúdos que eu vou
listar, quais foram tratados nas
formações? Temas relativos aos
macrocampos
Dos conteúdos que eu vou
listar, quais foram tratados nas
formações? Currículo integral

V118

Dos conteúdos que eu vou
listar, quais foram tratados nas
formações? Conceito de
educação integral

V119

Dos conteúdos que eu vou
listar, quais foram tratados nas
formações? Questões
administrativas e financeiras

V120

Dos conteúdos que eu vou
listar, quais foram tratados nas
formações? Políticas
educacionais

V121

Dos conteúdos que eu vou
listar, quais foram tratados nas
formações? Sujeitos da
educação integral

V122

Dos conteúdos que eu vou
listar, quais foram tratados nas
formações? Participação dos
estudantes

V123

Dos conteúdos que eu vou
listar, quais foram tratados nas
formações? Sustentabilidade
ambiental

V124

Dos conteúdos que eu vou
listar, quais foram tratados nas
formações?Diversidade étnicoracial,

V125

Dos conteúdos que eu vou
listar, quais foram tratados nas
formações? Diversidade
religiosa

V126

Dos conteúdos que eu vou
listar, quais foram tratados nas
formações? Cultura

V127

Dos conteúdos que eu vou
listar, quais foram tratados nas
formações? Mapeamento
territorial

V128

Dos conteúdos que eu vou
listar, quais foram tratados nas
formações? Desigualdade de
gênero

V129

V130

V131

V132

V133

V134

Dos conteúdos que eu vou
listar, quais foram tratados nas
formações? Diversidade de
orientação sexual
Nos últimos dois anos, o/a Sr(a) (1) Sim
participou de alguma formação (2) Não
voltada para a educação
(88) Não sabe
integral?
(99) Não respondeu
ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM
Existe um documento formal (1) Sim
de acompanhamento do
(2) Não
desempenho nas avaliações
(88) Não sabe
escolares para os alunos do
(99) Não respondeu
Programa
Mais
Educação?
Existe um diagnóstico
(1) Sim
pedagógico formal para
(2) Não
identificar os motivos de
(88) Não sabe
evasão escolar dos alunos do
(99) Não respondeu
Programa
Mais
Educação?
Esta secretaria orientou as
(1) Sim
escolas da rede a incorporar as (2) Não
atividades do Programa Mais
(88) Não sabe
Educação nos currículos das
(99) Não respondeu
escolas?
(1) Artes
Atividades de que campos
foram incorporadas (ou seja,
aquelas que antes não faziam
parte dos currículos)?

V135

Atividades de que campos
foram incorporadas (ou seja,
aquelas que antes não faziam
parte dos currículos)?

V136

Atividades de que campos
foram incorporadas (ou seja,
aquelas que antes não faziam
parte dos currículos)?

V137

Atividades de que campos
foram incorporadas (ou seja,
aquelas que antes não faziam
parte dos currículos)?

(2) Esportes

(3) Comunicação e
uso de mídias
(rádio, fotografia,
jornal)
(4) Meio Ambiente

V138

Atividades de que campos
foram incorporadas (ou seja,
aquelas que antes não faziam
parte dos currículos)?

V139

Atividades de que campos
foram incorporadas (ou seja,
aquelas que antes não faziam
parte dos currículos)?

(5) Direitos
Humanos

(6) Educação
Patrimonial

(7) Iniciação
Atividades de que campos
Científica
foram incorporadas (ou seja,
V140
aquelas que antes não faziam
parte dos currículos)?
DISSEMINAÇÂO DAS EXPERIÊNCIAS DAS ESCOLAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INTEGRAL
SOCIALIZAÇÃO ENTRE GESTORES
(1) Sim
Existem reuniões para
(2) Não
V141
socialização de experiências do
(88) Não sabe
Programa Mais Educação?
(99) Não respondeu
1) Avaliação
Quais foram as temáticas
V142
abordadas nas reuniões de
socialização de experiências?
2) Monitoramento
Quais foram as temáticas
V143
abordadas nas reuniões de
socialização de experiências?
3) Formação de
Quais foram as temáticas
gestores e
V144
abordadas nas reuniões de
socialização de experiências? educadores
V145

V146

V147

V148

V149

V150

4) Atividades dos
Quais foram as temáticas
monitores
abordadas nas reuniões de
socialização de experiências?
5) Soluções de
Quais foram as temáticas
infraestrutura
abordadas nas reuniões de
socialização de experiências?
6) Soluções de
Quais foram as temáticas
financiamento
abordadas nas reuniões de
socialização de experiências?
7) Experiências
Quais foram as temáticas
históricas de
abordadas nas reuniões de
socialização de experiências? educação integral
DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES
Existem eventos, organizados (1) Sim
pela secretaria, ESPECÍFICOS
(2) Não
para apresentação das
(88) Não sabe
atividades DO PROGRAMA MAIS (99) Não respondeu
EDUCAÇÃO?
INFRAESTRUTURA
Foram realizadas reformas de (1) Sim
(2) Não
espaços nas escolas para o
funcionamento do Programa
(88) Não sabe
Mais Educação?

V150

V151

V152

V153

V154

V155

Foram realizadas reformas de
espaços nas escolas para o
funcionamento do Programa
Mais Educação?
Existe um setor nesta secretaria
para tratar especificamente da
infraestrutura das escolas para
atendimento ao horário
integral?
PERCEPÇÃO DO PROGRAMA

(99) Não respondeu
(1) Sim
(2) Não
(88) Não sabe
(99) Não respondeu

(1)Discordo
totalmente
(2) Discordo
parcialmente
Os recursos enviados pelo FNDE (3)Não concordo
para realizar o Programa Mais nem discordo
Educação são suficientes.
(4) Concordo
parcialmente
(5) Concordo
totalmente
totalmente
(1)Discordo
totalmente
(2) Discordo
parcialmente
O Programa Mais Educação
(3)Não concordo
apresenta agilidade na
nem discordo
liberação de recursos.
(4) Concordo
parcialmente
(5) Concordo
totalmente
totalmente
(1)Discordo
totalmente
(2) Discordo
parcialmente
O processo de adesão ao
(3)Não concordo
Programa Mais Educação é
nem discordo
simples de ser feito.
(4) Concordo
parcialmente
(5) Concordo
totalmente
totalmente
(1)Discordo
totalmente
(2) Discordo
parcialmente
Os alunos do Bolsa-Família
(3)Não concordo
devem ter prioridade no acesso nem discordo
à educação integral.
(4) Concordo
parcialmente

V155

V156

V157

V158

V159

Os alunos do Bolsa-Família
devem ter prioridade no acesso
à educação integral.
(5) Concordo
totalmente
totalmente
(1)Discordo
totalmente
(2) Discordo
A implementação do Programa
parcialmente
Mais Educação nas escolas
(3)Não concordo
desta rede ocorreu sem
nem discordo
conflitos (resistência/conflitos
(4) Concordo
entre diretores, professores,
parcialmente
etc.)
(5) Concordo
totalmente
totalmente
(1)Discordo
totalmente
(2) Discordo
parcialmente
As orientações sobre o
(3)Não concordo
Programa, disponibilizadas pelo nem discordo
MEC, são satisfatórias.
(4) Concordo
parcialmente
(5) Concordo
totalmente
totalmente
PERCEPÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL
(1)Discordo
totalmente
(2) Discordo
parcialmente
(3)Não concordo
As escolas públicas devem
nem discordo
funcionar em tempo integral
(4) Concordo
parcialmente
(5) Concordo
totalmente
totalmente
(1)Discordo
totalmente
(2) Discordo
parcialmente
As escolas públicas em tempo
(3)Não concordo
integral devem ter currículo
nem discordo
com atividades diversificadas e
(4) Concordo
integradas.
parcialmente
(5) Concordo
totalmente
totalmente

V160

SATISFAÇÃO COM O TRABALHO NO PROGRAMA
(1) Péssimo
Qual o seu nível de satisfação
(2) Ruim
com o funcionamento do
(3) Regular
Programa Mais Educação na
(4) Bom
rede?
(5) Ótimo

