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No dia 07/05/2013 a professora e Diretora de Currículos e Educação 

Integral SEB/MEC Jaqueline Moll realizou uma palestra na sede da Faculdade 

de Educação na Universidade do Rio Grande do Sul. Nesta aula foram 

abordados temas relacionados à Educação Básica, tais como políticas 

públicas, gestão escolar e práticas pedagógicas. 

Moll apresentou diferentes quadros sobre estatísticas da educação no 

Brasil, segundo dados do censo de 2012 são 50.545.000 estudantes na rede 

de ensino no Brasil, sendo o ensino básico oferecido em 192.676 

estabelecimentos.  O número de docentes no país alcança 4.535.697 e 

segundo a professora, todos estes números tendem a ter um aumento 

significativo neste ano de 2013. 

Jaqueline Moll tem como base em seu discurso a necessidade de 

ampliar o acesso e a permanência na escola, reproduz que a educação deve 

olhar cada sujeito de forma singular adotando ações que contemplem a 

diversidade que o Brasil apresenta. 

Ela também aborda sobre a maneira com a qual o presente Governo 

atua junto a Educação Infantil e que nos últimos anos tem realizado diversos 

investimentos na área para que cada vez mais as crianças possam estar 

inseridas nos espaços escolares. 

Outro dado que a professora traz diz respeito aos números relacionados 

a jornada de tempo integral no Brasil, são 4.535.697 estudantes atendidos 

além do período de quatro horas. Este número considera as creches, 

Educação Infantil, Ensino Médio e o Programa Mais Educação, todos os 

espaços escolares de tempo ampliado. 

Ao falar sobre este número Jaqueline Moll informa que pode existir uma 

diferença sobre o que esta no censo e dos dados reais, pois algumas 

instituições podem estar declarando informações errôneas. Aproveita e diz que 



há uma grande preocupação do Ministério da Educação acerca do assunto e 

que se cogita um sistema de verificação dos mesmos. 

O período de permanência na escola aumenta neste ano de 2013, as 

crianças terão obrigação de frequentar a escola entre 04 e 17 anos, sendo que 

o Ensino Médio também será obrigatório. Neste aspecto o Governo está 

investindo em espaços e proporcionando bolsas de estudos para os estudantes 

desta modalidade. 

A professora abordou diferentes assuntos relacionados a Educação 

Básica de uma forma clara e marcou para o dia 19.06.2013 uma discussão 

pontual sobre Educação Integral. Ao final da palestra, em uma breve conversa, 

apresentamos-nos a Jaqueline Moll como bolsistas de um Observatório de 

Educação na modalidade Educação Integral e ela prontamente se 

disponibilizou para auxiliar-nos ao longo do nosso trabalho. 


