
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 
TEMPO DE 
ESCOLAO 



O Programa 
Tempo de 
Escola foi 
iniciado em 
junho de 
2010,  com a 
participação 
de  Escolas 
Municipais 
e ONGs 
executoras. 



O Programa Tempo de Escola, que inclui o Programa Mais Educação - parceria com o 
Governo Federal – e realização de oficinas no contratruno duas ou quatro vezes por 
semana, tem como objetivo ampliar oportunidades educativas que auxiliem crianças e 
adolescentes a desenvolver seu potencial criativo e a interagir socialmente de forma 
autônoma e construtiva. Parte do reconhecimento de que a educação tem um papel 
central no desenvolvimento dos indivíduos como sujeitos e cidadãos. 
 



O Programa 
Tempo de Escola 
foi iniciado em 
junho de 2010,  
com a 
participação de  
Escolas 
Municipais e 
ONGs 
executoras. 
 



 
• Ampliar e diversificar as oportunidades educativas de estudantes; 
 
• Promover o desenvolvimento integral dos alunos; 
 
• Articular políticas setoriais – Educação, Saúde, Cultura, Lazer, 

Assistência Social etc; 
 
• Mobilizar organizações da sociedade civil na promoção e defesa de 

direitos educativos, culturais e esportivos dos alunos. 
 

Objetivos do Programa Tempo de Escola 
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• Verba para 
contratação 
da equipe, 
transporte, 
alimentação e 
uniforme 
para as 
crianças; 

• Formação dos 
educadores e 
gestores; 

• Material para 
as oficinas. 
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• Educadores 
sociais 

• Comunidade 

• Oficinas  
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• Adesão dos 
pais 

• Espaço 
para a 
realização 
de oficinas 

• Professores 
na visão de 
Educação 
Integral 

ARTICULAÇÃO 



SME 

Orientador Pedagógico 

Coordenador Técnico 

Coordenador de Programa 

Educador Social 

Agente de Apoio 



Atendimento do Programa Tempo de Escola 

 Ano Alunos atendidos  Escolas Municipais ONG's 

2010 7.000 alunos 30   9 

2011  8.000  37  9 

2012 
 8.000 + 23.000 alunos atendidos em 

horário regular 
 37  8 

2013 
9.200 + 25.000 alunos em horário 

regular 
45 8 

2014 
9.600+ 17.000 alunos em horário 

regular 
 

47 8 



Local das oficinas do Tempo de Escola 

Escolas 
Municipais 

Centros 
Comunitários 

Centros de 
Lazer, Cultura 

e Esporte  

Praças e 
Parques 
Públicos 

 



Concepção Pedagógica Tempo de Escola 

Corpo e 
Movimento 

Cultura e 
Artes 

•Modalidades 
esportivas 

•Dança 

• CIRCO  

•Artes Visuais 

• Iniciação 
musical 

•Artes Cênicas 

Ludicidade- Jogos e Brincadeiras 
          Confecção de jogos  



Esporte na escola antes do Programa Tempo de 
Escola 

• Atividades pontuais nas aulas de 
Educação Física; 

• Jogos e brincadeiras 
• Quadras utilizadas para atividade livre  



O que imperava na quadra? 

Os meninos jogando futebol 

E as 
meninas? 



O que tínhamos? 

O esporte como iniciativa dos alunos; 
A predominância de um somente um 

esporte; 
 Divisão de gêneros; 
O Movimento relacionado somente a 

jogos e brincadeiras; 
O claro desejo do professor por um 

especialista. 
 
 



Ampliação das quadras  

A Secretaria de Educação, por meio da 
Consultoria de Obras, entregoumais de 50 
quadras poliesportivas. Entre os serviços 
executados, relacionam-se a cobertura 
metálica em arco, piso apropriado, fechamento 
lateral com telhas e alambrados, iluminação, 
demarcação e instalação de equipamentos 
esportivos. 
 
Investimento: R$ 16.963.298,39 



QUADRAS 

COBERTURA DAS QUADRAS 
Concluimos  a execução de 
cobertura de 53 quadras 
poliesportiva somando um 
investimento de R$ 16.963.300,04 
para que os alunos possam 
desenvolver as atividades físicas, 
no período de 2010-2011 foram 
entregues 30 quadras com 
cobertura metálica em arco, piso 
apropriado, fechamento lateral 
com telhas e alambrados, 
iluminação e demarcação. 



Nossa situação atual  

modalidade Nº de oficinas  Nº de alunos 

capoeira 27 810 

circo 6 180 

dança 37 1100 

jogos coletivos 4 120 

judô 8 480 

modalidades esportivas 42 1260 

Skate 8 480 

Taekwond 6 180 

basquete 2 60 

4670 





















NOSSOS DESAFIOS 

 A LUDICIDADE PERMEAR AS 
ATIVIDADES; 
A FORMAÇÃO CONTINUADA; 
MANTER A DIVERSIDADE; 
AÇÕES INTERSECRETARIAIS. 
PARCERIA COM OS ESPECIALISTAS 

 



NOSSAS METAS 

 AMPLIAR E QUALIFICAR AS RELAÇÕES 
INTERSECRETARIAIS 
PARCERIAS NA CIDADE 
OCUPAÇÃO DE QUADRAS E ESPAÇOS 

ESPORTIVOS; 
A FORMAÇÃO CONTINUADA TEMÁTICA; 
PUBLICAÇÃO DO VOLUME DE PRÁTICAS 

EXITOSAS 



Formação do Programa Tempo de Escola 
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• Formação 
Mensal com a 
equipe da 
Secretaria de 
Educação 
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s • Formação 
semanal com a 
Coordenadora 
de Programa  

• Formação 
Bimestral com 
a equipe da 
Secretaria de 
Educação A
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• Formação 
semanal com a 
Coordenadora 
de Programa  

• Formação 
mensal com a 
equipe da 
Secretaria de 
Educação 



Monitoramento do Programa Tempo de Escola 

 
A aposta em uma avaliação participativa relaciona-se fundamentalmente a uma 
perspectiva democrática do processo avaliativo. 
 

Assim, de um lado, trabalham gestores e 
técnicos da SME, diretores e 
coordenadores pedagógicos de escolas e de 
ONGs, coordenadores de programas e 
educadores sociais que participaram da 
construção do projeto de monitoramento e 
avaliação, definindo seus objetivos, 
processos e instrumentos.  

De outro, a partir de reuniões com 
especialistas e técnicos envolvidos com a 
formação dos diferentes agentes 
educacionais do Programa Tempo de 
Escola, foram elaboradas as formas e 
caminhos para acompanhar as questões 
relacionadas à especificidade das 
atividades educativas e das aprendizagens 
das crianças e dos adolescentes.  

O monitoramento é um procedimento de gestão que permite acompanhar e controlar 
diferentes aspectos de um projeto durante seu período de execução. Tem por objetivo 
construir informações contínuas que servem de base para possíveis ajustes frente àquilo 
que foi planejado inicialmente para um projeto 
A metodologia foi construída com base em um processo colaborativo e participativo 
envolvendo diferentes profissionais. 



• Indicador 1- Planejamento conhecido e socializado 

• Indicador 2- Participação das crianças, dos adolescentes, das famílias e da comunidade 

• Indicador 3 -Formas de monitoramento e de avaliação existentes e apropriados por todos 

Gestão Democrática  

• Indicador 1- Diálogo entre políticas e programas governamentais 

• Indicador 2 – Construção de parcerias locais (sociedade civil e poder público) 

• Indicador 3- Aproveitamento e utilização  de recursos do bairro e da cidade 

Articulação no território e na cidade 

• Indicador 1- Planejamento 

• Indicador 2- Integração e Articulação Curricular 

• Indicador 3- Monitoramento e Avaliação das aprendizagens das crianças e adolescentes 

Práticas Educativas  

• Indicador 1- Espaços suficientes e adequados para as oficinas 

• Indicador 2- Insumos suficientes e adequados para as oficinas 

• Indicador 3- Deslocamento seguro de crianças e adolescentes 

Infraestrutura e condições de materiais 

• Indicador 1- formas de participação 

• Indicador 2- Atenção a assiduidade e evasão 

• Indicador 3- Estratégias de Inclusão e ampliação de participantes  

Acesso e permanência  

• Indicador 1- Respeito mútuo 

• Indicador 2- Solidariedade e Cooperação 

• Indicador 3- Estratégias de Inclusão e ampliação de participantes  

Convívio e Interações 

• Indicador 1- Formação dos profissionais 

• Indicador 2- Suficiência e estabilidade dos profissionais 

• Indicador 3- Assiduidade da equipe 

Formação e Condições de Trabalho 



Monitoramento do Programa Tempo de Escola 

Em síntese, as dimensões representadas pelos indicadores 
expressam certas realidades que se espera construir no âmbito do 
Programa Tempo de Escola. 

Para dar apoio aos educadores sociais recém-chegados ou retomar 
as discussões com os que estão há mais tempo no Programa, construiu-
se um caderno de orientações apresentando os conceitos e as 
possibilidades de ação em cada linguagem ou campo temático, de 
modo que as equipes de trabalho possam estruturar planos de ação 
que enfrentem ou revertam aspectos que apontam fragilidades 
diagnosticadas ou que precisam ser mais bem equacionadas no âmbito 
do Programa. 



Contatos do Programa Tempo de Escola 

Secretária de Educação 
Grace Luciana Pereira  
Email:   
grace.pereira@saobernardo.sp.gov.br 
 
 
Seção de Programas Educacionais 
tempodeescola@saobernardo.sp.gov.br 
Telefone: 11- 4336-7739 

mailto:grace.pereira@saobernardo.sp.gov.br
mailto:tempodeescola@saobernardo.sp.gov.br


Uma das oficinas de Música do Programa 
Tempo de Escola 

https://www.youtube.com/watch?v=bfoKI2JqFt0&feature=youtu.be 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bfoKI2JqFt0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bfoKI2JqFt0&feature=youtu.be

