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PROGRAMA DE
RECUPERAÇÃO DE
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APROVADO PELO CIF (COMITÊ INTERFEDERATIVO)
ORÇAMENTO
R$ 23,41 milhões

Orçamento Total Planejado
Orçamento Gasto

R$ 13,66 milhões

58%

OBJETIVO RESUMIDO
Viabilizar escolas temporárias e promover a reintegração de alunos e
profissionais, de Mariana e Barra Longa, às rotinas escolares anteriores ao
desastre, bem como fornecer acompanhamento pedagógico, psicopedagógico
e de psicologia educacional para alunos e profissionais das escolas atingidas.

APOIO PSICOPEDAGÓGICO-NEUROPSICOLÓGICO A CRIANÇAS E
JOVENS ATINGIDOS EM IDADE ESCOLAR (MARIANA E BARRA LONGA)
TOTAL: 715 ALUNOS
0,4% (3)
1,7% (12)

Situação atual do programa
Mesmo após 4 anos do desastre,
a Fundação Renova ainda mantém
escolas temporárias, que apresentam
problemas estruturais para acolher
os alunos das escolas de Bento
Rodrigues e Paracatu de Baixo. Essas
não possuem estrutura acessível e
espaço para atividades de tempo
integral. A escola de Gesteira, a única
com instalação definitiva, apresenta
problemas construtivos, tais como
vazamentos e infiltrações.

Atividades de Apoio Psicopedagógico
das escolas de Bento Rodrigues,
Paracatu de Baixo e Gesteira:
• Para os alunos a atividade iniciou
com atraso superior a dois anos;
• Para os pais, educadores e alunos
egressos, a atividade ainda não
foi iniciada.
Visitas de campo realizadas pela
Ramboll identificaram demandas,
em diversos municípios atingidos, de
ampliação da atenção psicopedagógica

e psicossocial. Não há previsão de
atendimento aos demais municípios
pela Fundação Renova.

20,0% (143)
77,9% (557)

A Fundação Renova não atendeu
a outras duas ações aprovadas pelo
CIF em 2018:
• Ampliação das instalações da
Escola Municipal Penha da Costa,
de Povoação, em Linhares/ES;
• Custeio à retomada do Ensino em
Tempo Integral em Mariana/MG,
o que levou o município a recorrer
à Justiça.

Alunos não atendidos
Alunos atendidos
Não precisando de atendimento conforme análise de especialista
Não submetidos ao diagnóstico

SITUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS ATINGIDAS
Marina

Escola de Bento Rodrigues
Escola de Paracatu de Baixo

Escolas temporárias sem acessibilidade
e espaço para tempo integral

Barra Longa

Escola de Gesteira

Nova escola com problemas construtivos

Escolas urbanas parcialmente atingidas

Reparos executados de modo satisfatório

O acompanhamento pedagógico para
a elaboração dos Projetos Político
Pedagógicos (PPPs), que permitem
adequar o ensino à realidade vivida
por toda a comunidade escolar
(alunos, educadores e pais), vem
sendo realizado nas escolas da
rede municipal de Mariana. Na rede
municipal de Barra Longa, o processo
está em fase inicial. Já nas escolas
estaduais, tanto de Mariana quanto
de Barra Longa, ainda encontra-se
em fase preliminar de planejamento.

Cerca de 1.200 alunos estão sem o direito
ao ensino em tempo integral em Mariana,
Desde 2017.

ESCOLA MUNICIPAL DE BENTO RODRIGUES
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