
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDADE 

DIRETORIA DE EUCAÇÃO INTEGRAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 

TERMO DE REFERÊNCIA (TOR)         

N.º e Título do Projeto 

OEI/BR-10/001 Fortalecimento da Capacidade Institucional da Diretoria de Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania –

Deidhuc/Secad/MEC, em seus Processos de Gestão, Planejamento e Monitoramento das Ações de Educação Integral e Integrada, 

Ambiental, em Direitos Humanos e em Educação e Saúde. 

Natureza do Serviço Modalidade / N° de vagas Localidade de Trabalho 

Consultoria Produto / 1 vaga Brasília/DF 

Objetivo da Contratação 

Subsidiar a Secad na formulação e implantação de currículos e práticas pedagógicas para as ações de 

educação integral e integrada comprometida com ações intersetoriais. 

Unidade Supervisora 

Diretoria de Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania - DEIDHUC 

Cargo do Supervisor 

Diretora 

 
1 JUSTIFICATIVA 
 O Programa Mais Educação, criado pela Portaria Interministerial nº 17/2007, visa fomentar a construção 
de ações e políticas de educação integral no Brasil. Hoje, quando se fala em educação integral, percebem-
se diferentes concepções e práticas, alicerçadas em visões de mundo por vezes complementares, por 
vezes contraditórias. Entre as várias atividades desenvolvidas nas experiências de ampliação da jornada 
escolar, podemos destacar dois grupo mais característicos. Um que trabalha com práticas complementares 
as aulas do currículo regular e outro voltado para uma formação cultural, artística, social que sugere uma 
ampliação da atuação da escola, que contempla outros saberes além dos clássicos. Incorpora 
manifestações artísticas, culturais, esportivas, intelectuais, ligadas ou potencializadoras da comunidade do 
seu entorno. Este segundo grupo assume o dialogo com o modo de vida contemporâneo que exige  um 
novo papel para educação. Assume o desafio de ultrapassar os muros da escola e interagir com o território 
que a envolve. 

 A educação integral e integrada proposta pelo Programa Mais Educação tem como norte a 
integração. Há duas formas de fazê-la. Uma está ligada a integração da escola com o território que a 
envolve através de ações intersetoriais e comunitárias. Outra é a integração dentro da própria escola, pois 
há uma tendência de que a ampliação do tempo de permanência dos alunos e a diversificação de atividades 
pedagógicas gerem a existência de duas escolas no mesmo lugar.  Neste contexto o Projeto Político 
Pedagógico(PPP) e o currículo ocupam um lugar de destaque, pois tem potencial singular para dar 
organicidade as ações que se realizam. Eles  dimensionam visão de mundo, metas, diagnósticos e 
planejamento comum.  
 A portaria do Programa Mais Educação determina que as ações e projetos relacionados ao 
Programa devem estar integrados ao PPP das redes e escolas participantes (§ 2º, do art. 4°; inciso III, do 
art. 6°; inciso I, do art. 8°), porém a inserção das experiências de educação integral nos PPP ainda é um 
desafio. Isto acontece porque a inclusão está articulada a uma discussão conceitual de educação integral e 
do papel social da escola.  Sabe-se também que é grande a diversidade de entendimentos sobre o que 
significa “integrar o PPP” e, nesse sentido, não se pode afirmar, sem maiores investigações, que a 
integração entre “turno” e “contraturno” esteja assegurada.  A construção de uma proposta curricular 
comprometida com a educação integral possibilita que as escolas qualifiquem as atividades e os critérios de 
inclusão de alunos no Programa. Neste sentido, torna-se fundamental compreender as condições em que 



se dá a integração ou não ao PPP das ações pedagógicas de educação integral e quais os significados a 
ela atribuídos. 
 O Programa Mais Educação, ao propor a organização das atividades em diferentes macrocampos, 
insere o planejamento das políticas públicas e das ações escolares numa perspectiva comunitária e 
intersetorial. A utilização de espaços públicos da cidade tem sido uma importante estratégia de vinculação 
da escola ao seu entorno, pensado-o como território educativo. Outro aspecto em que se encontram estes 
indícios é o que se refere a participação de pessoas da comunidade na sustentação cotidiana do Mais 
Educação, são mestres de saberes tradicionais, agentes culturais e de saúde, entre outros que atuam junto 
com os professores. A composição de coordenações compartilhadas nas secretarias de educação dos 
estados e municípios com as secretarias de saúde, cultura e esporte, por exemplo é mais um indício da 
ampliação do espaço educativo. Entretanto, é preciso garantir que estes diálogos existam na perspectiva de 
construir ações intersetoriais  e comunitárias comprometidas com a qualificação e ampliação dos processos 
educativos e da política educacional e não sejam apenas um subterfúgio para suprir carências das escolas. 
A efetivação e qualificação de ações intersetoriais contribui para a garantia dos direitos de crianças e jovens 
a uma educação de qualidade em uma perspectiva cidadã. 
 O consultor contratado por meio deste Termo de Referência terá a seu cargo a formulação de 
subsídios para implantação de currículos e práticas pedagógicas para as ações de educação integral 
comprometidas com a intersetorialidade, abrangendo todo território nacional.  
   
2.VINCULAÇÃO COM O PRODOC 

 
Resultado: 
2.1 Processos curriculares atualizados e implantados em amostra de instituições escolares dedicadas à 
educação integral e integrada.  

 
Atividades: 
 
2.1.1 Identificar e avaliar propostas curriculares de educação integral articuladas à educação ambiental, em 
direitos humanos e em educação e saúde.  
 
2.1.2 Realizar estudos sobre compatibilidade entre propostas e conteúdos curriculares e as realidades 
socioeconômicas, culturais e infra-estruturais das localidades e regiões. 

 
3. PRODUTOS E ATIVIDADES 
 
Atividades para a realização do Produto 1: 

� Levantar experiências curriculares inovadoras relacionadas a educação integral e integrada a partir 
da indicação dos comitês do Programa Mais Educação nas cinco regiões do país. 

� Definir amostra para análise das experiências. 
� Analisar qualitativamente as experiências curriculares das regiões apontadas. 

 
Produto 1: Documento contendo o levantamento e análise qualitativa de experiências curriculares 
inovadoras em educação integral e integrada nas cinco regiões do país, visando subsidiar a formulação de 
currículos de escolas do  Programa Mais Educação 
  
 
Atividades para a realização do Produto 2: 

� Definir amostra de estudo para cada região do país, identificando escolas do Programa Mais 
Educação. 

� Definir critério para análise das amostras. 
� Levantar informações sobre a realidade territorial a partir de dados de órgãos governamentais e 

estudos acadêmicos. 
 
Produto 2: Documento contendo análise sobre compatibilidade entre propostas curriculares e realidade 
territorial nas cinco regiões do país para subsidiar o processo de avaliação do Programa Mais Educação no 
que se refere a sua capacidade de promover uma ampliação da relação escola comunidade. 
 
  
Atividades para a realização do Produto 3: 

� Levantar escolas das cinco regiões do país que optaram por macrocampos que envolvem ações 
intersetoriais. 

� Selecionar amostra das escolas que optaram por macrocampos que envolvem ações intersetoriais. 



� Analisar as informações voltadas às ações intersetoriais. 
 
Produto 3: Documento contendo análise da relação entre práticas pedagógicas, currículo e ações 
intersetoriais na área da educação integral e integrada, nas cinco regiões do país, para avaliar e subsidiar o 
planejamento de ações interministeriais voltadas à educação integral e integrada. 
  
 
Atividades para a realização do Produto 4: 

� Analisar práticas pedagógicas que expressem o conceito de cidade educadora. 
� Definir amostra de estudo e avaliar experiências curriculares em cada região. 

 
Produto 4: Documento contendo análise de práticas pedagógicas relacionadas aos conceitos de 
mobilidade urbana, cidade educadora e suas relações com a educação integral nas reformulações  
curriculares em escolas das cinco regiões do país que participaram do Programa Mais Educação em 2009, 
visando qualificar o debate intersetorial e avaliar possibilidades de ampliação das práticas pedagógicas 
envolvidas. 
  
 
Atividades para a realização do Produto 5: 

� Analisar relatórios parciais do Programa Mais Educação. 
� Definir amostra de estudo. 
� Subsidiar a elaboração de instrumentos de monitoramento e avaliação nas cinco regiões do país. 
� Sistematizar os dados coletados. 

                                                                                                                                                                                                                  
Produto 5: Documento contendo proposta de instrumentos para monitoramento, avaliação e sistematização 
de dados de práticas pedagógicas de educação integral e integrada nas  cinco regiões do país, com o 
objetivo de subsidiar e auxiliar  novas ações e planejamentos estratégicos do Programa Mais Educação. 
 
4. PRAZO, CUSTO E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 

 
O trabalho da consultoria deverá ser executado no prazo máximo de 10 (dez) meses, contado a partir da 

respectiva contratação. 

O custo total dos serviços de consultoria, incluindo-se os encargos e taxas, está estimado em R$ 60.000,00 

(Sessenta mil reais) observando-se, para o desembolso financeiro, a cronologia a seguir: 

Produtos 
Data de 
Entrega 

Valor 

Produto 1 Documento contendo o levantamento e análise qualitativa de 
experiências curriculares inovadoras em educação integral e integrada nas 
cinco regiões do país visando subsidiar a formulação de currículos de 
escolas do  Programa Mais Educação. 

29/04/2010 R$ 12.000,00 

Produto 2 Documento contendo análise sobre compatibilidade entre 
propostas curriculares e realidade territorial nas cinco regiões do país para 
subsidiar o processo de avaliação do Programa Mais Educação no que se 
refere a sua capacidade de promover uma ampliação da relação escola 
comunidade. 

25/06/2010 R$ 9.000,00 

Produto 3 Documento contendo análise crítica da relação entre práticas 
pedagógicas, currículo e ações intersetoriais na área da educação integral e 
integrada, nas cinco regiões do país, para avaliar e subsidiar o planejamento 
de ações interministeriais das ações de educação integral e integrada.  

02/09/2010 R$ 15.000,00 

Produto 4 Documento contendo análise de práticas pedagógicas 
relacionadas ao conceito de mobilidade urbana, cidade educadora e suas 
relações com a educação integral nas reformulações curriculares em escolas 
das cinco regiões do país que participaram do Programa Mais Educação em 
2009, visando qualificar o debate intersetorial e avaliar possibilidades de 
ampliação das práticas pedagógicas envolvidas. 

04/11/2010 R$ 9.000,00 

Produto 5 Documento contendo elaboração e aplicação de instrumentos 
para monitoramento, avaliação e sistematização de dados de práticas 
pedagógicas de educação integral e integrada nas  cinco regiões do país, 
com o objetivo de subsidiar e auxiliar  novas ações e planejamentos 
estratégicos do Programa Mais Educação. 

10/01/2011 R$ 15.000,00 



5. PRAZO DE EXECUÇÃO DO TRABALHO 
 
Até 10 meses. Início: Abril/2010 – Final: Janeiro/2011 

6. NÚMERO DE VAGAS 
 

Será contratado um consultor com o encargo de formular subsídios para implantação de currículos e 
práticas pedagógicas para as ações de educação integral comprometidas com a intersetorialidade, 
abrangendo todo território nacional. 
 
7. PERFIL NECESSÁRIO AO CONSULTOR  
 
Graduação em ciências humanas e mestrado em educação; 
 
Experiência profissional em docência de no mínimo 5 (cinco anos) na área da Educação Básica; 
 
Experiências em  projetos educativos e sociais de no mínimo 2 (dois anos). 
 
8. PROCESSO SELETIVO 

a) O processo seletivo simplificado de que trata este Termo de Referência consistirá de duas fases: 1ª fase - 

análise curricular; 2ª fase – entrevista. 

b) Os candidatos selecionados para a 2ª fase do processo seletivo que não residam em Brasília/DF poderão 

participar do processo de seleção por meio de entrevista via telefone, que será gravada e anexada ao 

Processo. 

c) Todos os candidatos selecionados para a 2ª fase do processo deverão apresentar documentação 

comprobatória da experiência profissional e de formação acadêmica, no momento da entrevista. 

d) Os candidatos selecionados para a entrevista que não residam em Brasília deverão remeter a 
documentação comprobatória da experiência profissional e de formação acadêmica (autenticados) por 
Sedex, no prazo de até 02 (dois) dias após a entrevista por telefone. 
 

9. COMISSÃO DE SELEÇÃO Conforme Deliberação Normativa nº 1, de 23/08/2008 
• Alzira de Oliveira Reis e Silva – SIAPE: 1441121 
• Luiz Roberto Rodrigues Martins – SIAPE: 5310667 
• Gláucia Barbosa Pinto de Campos – SIAPE: 1758106 

Brasília, 23 de fevereiro de 2010. 

 
___________________________________________ 

JAQUELINE MOLL 

Diretora de Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania 
 
 

 

___________________________________________ 

Ivan Carlos Ferreira Lima 

Coordenador do Projeto 


