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RESUMO EXPANDIDO 

 
Nesta pesquisa se analisou os municípios do Vale do Rio dos Sinos/RS e suas 

propostas para ampliação da jornada escolar através dos programas de educação 

integral. O objetivo geral era analisar as políticas públicas municipais que se referem 

à elaboração e implementação de ações que visavam a educação em tempo integral 

em suas redes de ensino, tomando como ponto de referencia para analise o 

Programa Mais Educação, desenvolvido pelo Governo Federal e oferecido pelos 

municípios da Região. Nesta investigação se propôs múltipla analises dos contextos 

investigados como o mapeamento das políticas educacionais municipais nos 

sistemas de ensino, procurando identificar quais ações eram desenvolvidas para a 

ampliação do tempo escolar. Posteriormente realizou-se uma analise comparativa 

entre as políticas de atendimento oferecidas nos municípios, o que possibilitou um 

quadro comparativo de avanços em pequenas ações administrativas que 

posteriormente formularam políticas de atendimento integral as crianças vinculadas 

as escolas municipais.  A metodologia utilizada foi analise documental das políticas 

municipais implantadas na esfera municipal e estudo comparativo tendo como foco 

os programas de ampliação do tempo escolar desenvolvidos nos municípios 

pesquisados. Os resultados apontam para políticas educacionais anteriores ao 

Programa Mais Educação que se desenvolvem em municípios da Região e 

complementam as ações educacionais municipais. Também encontramos 

municípios que esboçam pequenas ações através dos recursos captados com o 

Programa Mais Educação e que possuem dificuldade em formular ações que 
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garantam a propriedade do Programa como sendo para melhoria da qualidade 

educacional do município auxiliando na aprendizagem aos alunos envolvidos. Esta 

investigação poderá desdobrar-se em outros estudos comparativos envolvendo 

outras Regiões do estado do Rio Grande do Sul/Brasil, favorecendo a analise de 

micro regiões como um espaço favorável a implementação de ações educacionais 

que valorizam a cultura escolar local e posteriormente auxiliam na elaboração de 

macro ações educacionais favorecendo o aprendizado dos alunos vinculados aos 

sistemas municipais de ensino. 
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