
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDADE 

DIRETORIA DE ESTUDOS E ACOMPANHAMENTO DAS VULNERABILIDADES EDUCACIONAIS 

 

TERMO DE REFERÊNCIA (TOR)      

N.º e Título do Projeto - OEI / BRA-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 (uma) vaga Brasília/DF 

Objetivo da Contratação 

Mapear e sistematizar as ações do Programa Mais Educação nas escolas que fizeram adesão em 

2009, além de promover análise qualitativa e quantitativa dos dados, visando o planejamento e gestão 

da educação integral e integrada.  

Unidade Supervisora 

Diretoria de Educação Integral Direitos e Humanos e Cidadania 

Cargo do Supervisor 

Diretora 

 

I. JUSTIFICATIVA 

 A escola deve constituir-se de um espaço ampliado de experiência e de contextualização social dos 

indivíduos, de construção de suas identidades, de exercício da autonomia, de realização de sua 

emancipação, de aprendizado colaborativo e participativo, de desenvolvimento do protagonista e de sua 

consciência como agente político. É essa experiência do indivíduo em processo sociabilidade que, 

finalmente, afirma, protege e resgata os direitos da criança e do adolescente, na medida em que dá a cada 

um as condições de exercício da sua liberdade e de seu destino.  

 Nesse sentido, os diversos acúmulos e estudos no campo educacional têm nos conduzido à 

conclusão de que políticas públicas, ao visarem à melhoria da qualidade do ensino, devem 

necessariamente propor a ampliação de olhares sobre o que é a instituição escolar, seu lugar na 

contemporaneidade. 

 A Educação Integral tem o papel de promoção da cidadania na democracia, na justiça, na 

igualdade, na equidade e na participação ativa de todos os membros da sociedade. Essa educação deve 

assegurar às crianças, adolescentes e aos jovens o direito à comunicação, garantindo o acesso a diversas 

linguagens, a leitura, a critica, e a produção de instrumento de participação democrática, o respeito à 

diversidade, aos direitos humanos, a educação ambiental e a educação da saúde. As Escolas de Tempo 

Integral passam a oferecer, além de uma educação de qualidade no turno regular, oficinas pedagógicas no 

turno complementar, atendendo os estudantes de forma comleta.  



 O Programa MAIS EDUCAÇÃO traz o desafio da intersetorialidade como eixo estruturador da 

intervenção pública no campo educativo. Trata-se de uma articulação entre o os Ministérios da Educação, 

da Cultura, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Saúde, do Esporte e da Ciência e 

Tecnologia, do Meio-Ambiente da Presidência da República e da Secretaria Nacional da Juventude, com o 

objetivo de contribuir para a educação integral de crianças, adolescentes e jovens. No entanto, a concepção 

de educação que sustenta o Programa afirma o potencial educativo de amplo espectro das políticas 

públicas setoriais: Assistência Social, Ciência e Tecnologia, Cultura, Educação, Esporte, Saúde e Meio 

Ambiente. 

 Ao ser proposto e configurado, o Programa MAIS EDUCAÇÃO pretende justamente esse 

desdobramento dos projetos já existentes no Governo Federal.  

 O objetivo maior é o de criar as condições institucionais de gestão e implementação das medidas 

diversas que incidirão e resultarão em estender os tempos e espaços educacionais, incorporando ao campo 

da formação as situações informais da vida social, cultural e ambiental, as atividades cotidianas e lúdicas 

que geram o aprendizado e o cultivo de valores. Ao buscar uma ação intensificada para o desenvolvimento 

social e humano de parcelas específicas da população brasileira, justamente aquelas que se encontram em 

situação de maior vulnerabilidade, pretende-se reverter não só os índices sociais negativos, mas também as 

condições miseráveis que podem se agravar em violência e desagregação social generalizada.  

 A busca por essa atuação governamental e não-governamental coordenada, intersetorial e 

multidisciplinar, só se esgotará na afirmação de um projeto educacional diferenciado e consistente, investido 

da noção de formação plena, cidadã, cultural e social, capacitado a efetivamente renovar o lugar e a missão 

da escola em sua emergência contemporânea em territórios e cidades brasileiros. 

 Dessa forma, pretende-se otimizar recursos públicos federais, estaduais e municipais – sejam eles 

financeiros, intelectuais, humanos ou estruturais – e garantir mais eficácia e proveito às ações que se 

pretendem como indutoras da formação integral dos indivíduos em cidadãos e cidadãs. 

 Nesta perspectiva, esta contratação tem como escopo sistematizar as ações do Programa Mais 

Educação nas escolas que fizeram adesão em 2009, além de promover análise qualitativa e quantitativa dos 

dados.  

  

II. Vinculação com o PRODOC 

 
Resultados 

1.1 Estudos programados e realizados sobre concepções e princípios metodológicos constituintes de 

paradigmas contemporâneos de educação integral e integrada, ambiental, em direitos humanos e em 

educação e saúde. 

3.2 Meios operacionais e organizacionais definidos e estruturados para ampliar a interatividade institucional 

na oferta da educação integral e comunitária, ambiental, em direitos humanos e em educação e saúde. 

 

 Atividades 
 

1.1.3 Desenvolver estudos e pesquisa sobre formulação de propostas sustentáveis de educação integral e 

integrada, ambiental, em direitos humanos e em educação e saúde. 

1.1.2 Programar e realizar estudos sobre concepções e princípios metodológicos aplicados à organização 

pedagógica da oferta de educação integral e integrada, ambiental, em direitos humanos e em educação e 



saúde.   

3.2.3 Criar e validar sistemática de avaliação da interatividade institucional, na comunidade, para a oferta da 

educação integral e comunitária, ambiental, em direitos humanos e educação e saúde. 

 

III. Atividades e Produtos esperados 

a) Atividades para elaboração do Produto 1: 

a) Pesquisar a aplicabilidade do macrocampo esporte e lazer e investimentos realizados pela FNDE/MEC 

nas escolas que aderiram ao programa de educação integral e integrada Mais Educação em 2009; 

b) levantar informações referentes aos investimentos realizados nos espaços destinados ao esporte e ao 

lazer em escolas estaduais e municipais que aderiram ao programa em 2008. 

 

Produto 1: Documento contendo análise crítica dos investimentos realizados nos espaços destinados ao 

esporte e lazer nas escolas que aderiram ao Programa em 2008 e análise quantitativa e qualitativa das 

experiências referentes a aplicabilidade do macrocampo esporte e lazer e respectivas atividades, como 

ação desenvolvida nas oficinas do Programa Mais Educação em 2009, para divulgação nos encontros, 

seminários, reuniões promovidos pela SECAD e junto ao  Fórum  Mais Educação. 

 

Atividades para elaboração do Produto 2: 

a) Levantar as escolas que aderiram ao Programa Mais Educação em 2009 e que fizeram a opção pelo 

macrocampo Meio Ambiente; 

b) Identificar nas escolas que participaram da III Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente 

possíveis interseções entre estas com as escolas que aderiram ao Programa Mais Educação em 2009; 

c) Identificar a relação intersetorial, entre educação e meio ambiente, nas escolas que participaram da III 

Conferência, bem como nas escolas que fizeram opção pelo macrocampo Meio Ambiente. 

 

Produto 2 – Documento contendo identificação e interface entre as escolas que aderiram ao Programa 

Mais Educação e que desenvolvem, especificamente, o macrocampo meio ambiente e suas atividades e a 

participação destas na III Conferência Nacional Infanto-juvenil pelo Meio Ambiente,  visando, a partir da 

relação intersetorial, entre educação e meio ambiente, identificar  novas oportunidades educativas conforme 

matriz conceitual do Programa Mais Educação. 

 

Atividades para elaboração do Produto 3 

a) Identificar nas escolas integrantes do Programa Mais Educação possíveis interseções com o Programa 

Escola Aberta, concentrações ou ausências significativas, visando a unificação dos sistemas de informação 

do MEC; 

b) Levantar, nos territórios do Programa Mais Educação, Programas desenvolvidos pelos estados e 

municípios parceiros voltados ao atendimento às crianças, adolescentes e jovens em situações de 

vulnerabilidades. 

    

Produto 3: Documento contendo identificação e análise comparativa e quantitativa das ações 

desenvolvidas pelo Programa Escola Aberta e Programas desenvolvidos pelos estados e municípios 

parceiros, e mapear possíveis interfaces entre estes e o Programa  Mais Educação , visando o 



fortalecimento da capacidade institucional da Diretoria de Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania 

– Deidhuc/Secad/MEC, em seus processos de planejamento e gestão. 

 

Atividades para elaboração do Produto 4 

a) Mapear infra-estrutura esportiva existentes nas escolas que aderiram ao Programa Mais Educação em 

2009, visando ao atendimento em reformas e/ou construções; 

b) Identificar a necessidade de construção de equipamentos esportivos nas escolas que aderiram ao 

Programa Mais Educação 2009 e 2010. 

 
Produto 4:  Documento contendo levantamento infra-estruturais, especificamente sobre os espaços 

destinados ao esporte e ao lazer, nas escolas que aderiram ao Programa Mais Educação em 2009 e 2010, 

visando  subsidiar a DEIDHUC/SECAD sobre investimentos a serem realizados nas quadras esportivas ou 

nos espaços destinados ao esporte e ao lazer  para divulgação junto ao fórum Mais Educação e ao 

Ministério do Esporte e Comitê Olímpico Brasileiro. 

 

IV. 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$ 70.000,00 

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

 

Produtos 
Data de 

Entrega 
Valor 

Produto 1: Documento contendo análise crítica dos investimentos realizados 

nos espaços destinados ao esporte e lazer nas escolas que aderiram ao 

Programa em 2008 e análise quantitativa e qualitativa das experiências 

referentes a aplicabilidade do macrocampo esporte e lazer e respectivas 

atividades, como ação desenvolvida nas oficinas do Programa Mais 

Educação em 2009, para divulgação nos encontros, seminários, reuniões 

promovidos pela SECAD e junto ao  Fórum  Mais Educação. 

 

17/05/2010 R$ 20.000,00 

Produto 2 – Documento contendo identificação e interface entre as escolas 

que aderiram ao Programa Mais Educação e que desenvolvem, 

especificamente, o macrocampo meio ambiente e suas atividades e a 

participação destas na III Conferência Nacional Infanto-juvenil pelo Meio 

Ambiente,  visando, a partir da relação intersetorial, entre educação e meio 

ambiente, identificar  novas oportunidades educativas conforme matriz 

conceitual do Programa Mais Educação. 

 

30/07/2010 R$ 16.000,00 



Produto 3: Documento contendo identificação e análise comparativa e 

quantitativa das ações desenvolvidas pelo Programa Escola Aberta e 

Programas desenvolvidos pelos estados e municípios parceiros, e mapear 

possíveis interfaces entre estes e o Programa  Mais Educação , visando o 

fortalecimento da capacidade institucional da Diretoria de Educação Integral, 

Direitos Humanos e Cidadania – Deidhuc/Secad/MEC, em seus processos de 

planejamento e gestão. 

 

 

 

 
29/10/2010 

 

 

 

R$ 18.000,00 

Produto 4:  Documento contendo levantamento infra-estruturais, 

especificamente sobre os espaços destinados ao esporte e ao lazer, nas 

escolas que aderiram ao Programa Mais Educação em 2009 e 2010, visando  

subsidiar a DEIDHUC/SECAD sobre investimentos a serem realizados nas 

quadras esportivas ou nos espaços destinados ao esporte e ao lazer  para 

divulgação junto ao fórum Mais Educação e ao Ministério do Esporte e 

Comitê Olímpico Brasileiro. 

 
10/01/2011 

 
R$ 16.000,00 

 

V. PRAZO DE EXECUÇÃO DO TRABALHO 

Até 10 meses. Início: Abril/2010 – Final: Janeiro/2011 

 

VI. PERFIL NECESSÁRIO AO CONSULTOR  

Formação acadêmica: Graduação e pós-graduação completo na área de ciências humanas e/ou sociais 

e/ou saúde; 

Qualificações: Experiência profissional, comprovada, no mínimo oito anos em projetos de políticas públicas 

de educação e/ou saúde, participando ou coordenando processo de monitoramento e avaliação de políticas 

públicas nas áreas acima referidas. 

 

VII. APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS 

Os produtos serão apresentados, em suas versões intermediárias, por meio eletrônico e nas finais, em 

formato impresso, tamanho A-4, e em disquete ou CD produzidos nos aplicativos do Microsoft Office 2004. 

O produto deverá ser apresentado em 2 vias, sendo uma entregue a Unidade de Gerenciamento de 

Projetos – UGP e a terceira encaminhada à OEI. 

 

VIII. 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. 

 

IX– COMISSÃO DE SELEÇÃO Conforme Deliberação Normativa nº 1, de 23/08/2008 
• Alzira de Oliveira Reis e Silva – SIAPE: 1441121 
• Sonia de Fátima Bonfante Mello – SIAPE: 2457158 
• Luiz Roberto Rodrigues Martins – SIAPE: 5310667 

 

Brasília, 23 de fevereiro de 2010. 

 

Jaqueline Moll 

Diretora de Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania 

De acordo, 

 

Ivan Carlos Ferreira Lima 

Coordenador do Projeto 


