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EDUCAÇÃO
INTEGRAL GARANTE
MELHOR IDEB NO
INTERIOR PAULISTA
Escolas municipais da cidade de
Araras, situada no interior de
São Paulo, garantem melhoria no
Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb)
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e acordo com matéria publi
cada pelo jornal O Estado de
S. Paulo, em
bora o Ensino
Fundamental tenha melho
rado no País, a qualidade da educa
ção piorou em 294 redes municipais
desde 2009. Nessas cidades, o Índice
de Desenvolvimento da Educação
Básica (Ideb) caiu na edição de 2013,
em relação à anterior, e na de 2011
em comparação com a de 2009. O
levantamento revela também ten
dência de declínio da qualidade, uma
vez que 159 redes municipais haviam
registrado índice menor em 2011
em relação a 2009 e 2007. De fato, o
percentual de redes com Ideb baixo
cresceu 85%.
São Paulo lidera a lista de estados
com mais redes municipais em
queda consecutiva (por duas edi
ções) do Ideb, como mostra a tabela
com os resultados de alguns estados
brasileiros.
Ainda segundo outra matéria do jor
nal, um estudo da Fundação Itaú Social
sobre o Programa Mais Educação, do
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Ministério da Educação (MEC), diz que
a iniciativa não promoveu melhoria no
desempenho dos alunos nem fez cair
o abandono escolar. No curto prazo,
levou ainda à diminuição nas notas dos
estudantes em matemática. A pesquisa
também diz que as interrupções dos
repasses aos municípios e estados têm
sido uma das dificuldades na imple
mentação das ações planejadas.
No entanto, a cidade de Araras, situa
da no interior paulista, conseguiu

aumentar a nota do Ideb de 2013 com
a ampliação e reestruturação da Educa
ção Integral, através do ensino diferen
ciado em polos de Educação Integral.
Oficinas do Programa Mais Educação,
oferecidas pelo governo federal, ajuda
ram o município a alavancar e subsidiar
novos métodos de aprendizado. Com
jornada escolar para até nove horas
diárias, com atividades extracurricu
lares, os professores, juntamente com
alunos e a comunidade, conseguiram
elevar o Ideb.
Por meio dessas oficinas, os alunos têm
contato com atividades diferenciadas
no contraturno escolar. Eles perma
necem mais tempo nas unidades de
ensino e participam de oficinas espor
tivas, educativas e culturais, que auxi
liam no desenvolvimento da cidadania
e na convivência social.
Só a educação é capaz de garantir
justiça social e melhor aprendizado
para nossas crianças. A ampliação e o
acesso ao ensino público e gratuito de
qualidade existem, mas seus paradig
mas estão sendo desvendados com o
diferencial na aprendizagem através da
Educação Integral.
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Como se observa, em 2011 houve uma
queda considerável tanto no Ensino
Fundamental I quanto no Ensino Fun
damental II, mas ambos cresceram em
2013, sendo que o município foi con
templado com o Programa Mais Educa
ção em 2010, iniciando seus trabalhos
pedagógicos em 2011.
De 13 escolas municipais de Araras
contempladas com o Programa Mais
Educação, onze conseguiram aumen
tar a nota do Ideb em 2013.
Pode-se concluir que a Educação Inte
gral tem índices elevados do Ideb em
função de situações de aprendizagem e
trabalho pedagógico diferenciados.
Compreende-se que uma Educação
Integral de qualidade requer tempo,
espaço, conteúdo e material diversi
ficado, com oficinas curriculares vol
tadas ao saber individual e coletivo e,
sobretudo, professores valorizados e
precisamente formados para essa nova
educação que nos rodeia. 
biologiaararas@gmail.com
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O município de Araras se destaca pelo
crescente aumento do Ideb desde a
implantação da Educação Integral
com o apoio do Programa Mais Educa
ção, sendo uma das cidades paulistas
a alcançar as melhores metas desse
índice, como mostra tabela:
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