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1. Antecedentes

 O PROACRE é um programa que visa aumentar
a inclusão social das populações das áreas
rurais;

 O programa contempla ações na área de Saúde,
Educação, Produção e Gestão pública;

 Devido a dispersão da população do estado é
muito baixa a taxa de atendimento educacional
as crianças localizadas nessas áreas;

 Considerando as características do Estado foi
criado o Programa Asinha da Florestania para
atender, de forma não tradicional, às crianças
de 4 e 5 anos das comunidades rurais.
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O Estado do Acre - Regionais
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Acesso as áreas rurais
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1.1 Execução

 O programa é realizado em parceria com os
municípios, que são responsáveis pelo
pagamento dos agentes educacionais;

 Os agentes educacionais são treinados pela
Secretaria do Estado, que também é responsável
pela oferta de todos os materiais e kits didáticos;

 O agente educacional visita as comunidades duas
vezes por semana, formada por, no máximo 5
famílias, levando um kit escolar para cada criança
e faz o atendimento as crianças e as mães, in
loco, deixando tarefas a serem cumpridas até o
seu retorno.
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1.2 Abrangência

 Nº de Municípios – 12 (num total de 22);

 Nº de crianças a serem atendidas – 2.000;

 Nº de crianças atendidas em 2010 - 1.122 
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2. Cadeia de Resultados

Insumos Atividades Produtos Resultados
Resultados 

de longo 

prazo

Gerência da SEE;

Capacitação 
para os 
Supervisores 
municipais e 
agentes 
educacionais dos 
municípios;

Supervisores 
das Secretarias 
Municipais de 
Educação-SEMEs;

Agentes 
Educacionais das 
SEMEs;

Ajuda de Custo 
para transporte-
SEMEs;

Kit Professor-
SEE;

Kit Aluno-SEE;

Kit Pedagógico-
SEE.

Agente  realiza 
atividades 
sócio, educativa 
e pedagógica 
com as 
crianças;

Supervisor 
visita as 
residências para 
monitorar as 
atividades dos 
agentes 
educacionais;

Supervisor dar 
feedback aos 
agentes para 
melhoria dos 
trabalhos 
educacionais.

Melhor 
desempenho e 
permanência dos 
alunos oriundos 
do Asinha no 
ensino 
fundamental e 
nos estudos 
subsequentes.

Crianças 
dominam 
habilidades 
cognitivas, 
sociais e 
motoras,  
segundo sua 
faixa etária.

Maior 
inserção dos 
alunos 
provenientes 
do Asinha no 
ensino 
fundamental.

Nº de visitas  
semanais 
cumpridas pelo 
agente 
educacional (2)

Nº de visitas 
mensais 
cumpridas pelo 
supervisor (1)

Cartas dos 
agentes, 
relatando o 
desenvolvimento 
e dificuldades na 
educação das 
crianças.
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3. Perguntas básicas da pesquisa

 Como o Asinha contribuiu ao desenvolvimento
das habilidades sociais, cognitivas e motoras das
crianças morando nas regiões mais distantes do
estado?

 Qual o grau de domínio de habilidades das
crianças que freqüentaram o Asinha comparando
com as crianças que não freqüentaram o
programa?

 As crianças adquiriram as habilidades x, y e z
necessárias ao seu desenvolvimento?

 Qual a efetividade das tarefas promovidas pelos
agentes educativos e a efetividade das tarefas
realizada pelos pais?
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3. Perguntas básicas da pesquisa

 Em que medida as habilidades adquiridas no
Asinha ajudaram na inserção e continuidade no
ensino fundamental?

 Em que medida o treinamento educativo
oferecido aos agentes é satisfatório para o
desempenho de suas funções junto as crianças e
aos pais?

 O número de visitas dos agentes é suficiente para
apoiar a aquisição de habilidades das crianças
segundo o desenho do Programa?
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4. Indicadores de Resultado

 Avaliação de saída do Programa;

 Percentual de alunos que adquiriram as 
habilidades x, y e z, medido através de 
teste padrão (indicadores já definidos);

 A taxa de alunos que são inseridos no 
ensino fundamental;

 A freqüência que fazem as tarefas em 
casa.
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5. Estratégia/Método de Identificação

 O método de avaliação do programa será o da
diferença em diferença:

Comparação 1: alunos que irão participar do
Asinha x alunos que não participarão do Asinha
de um municipio semelhante, que não aderiu ao
programa x depois de 2 anos - efeito de asinha
vs nenhum programa;

Comparação 2: alunos que irão participar do
programa x alunos que participarão do pré-
escolar tradicional (sede do município)– efeito de
asinha vs tradicional;

Tempo: irão participar, depois de dois ano.
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6. Dados e Amostra

DADOS EXISTENTES:

-Matrícula dos alunos no Censo Escolar;

-Caderneta de frequência do agente escolar;

-Relatório mensal do supervisor.

QUESTIONÁRIOESPECIAL (A SER ELABORADO):

-Pré-teste e Pós-teste para medir as habilidades dos
alunos e participação no ensino fundamental
(aplicados nos alunos do asinha, não asinha, pré-
escolar tradicional);

-Características socioeconômicas da família dos alunos
da amostra.
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6. Dados e Amostra

 Cálculo de Poder

Tratamento: 800 alunos vão entrar neste ano

-Comparação 1 (Nada): 800 (tentativa)

-Comparação 2 (Tradicional): 800
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7. Calendário/Plano de Trabalho

Maio: Finalização do desenho da avaliação

Maio – Junho: Contratação da consultoria para trabalho
de campo (características da família e habilidades dos
alunos)

Julho – Agosto: desenho do teste-padrão e do
questionário

Setembro – Outubro: implantação do teste e do
questionário

 Tabulação dos dados preliminares

Planejamento inicial de 2 anos de observação
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8. Fontes de Financiamento

 Recursos do Programa de Inclusão Social  
e Desenvolvimento Sustentável do Estado 
do Acre (PROACRE)


